
UCHWAŁA NR XVI/123/2020 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Pleszewie, Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
odbierane będą następujące odpady komunalne:  

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) papier, 

c) szkło bezbarwne, 

d) szkło kolorowe, 

e) tworzywa sztuczne, 

f) metale, 

g) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

h) bioodpady 

i) zużyte opony, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

a) tworzywa sztuczne, 

b) metale, 

c) odpady opakowaniowe  wielomateriałowe, 

d) szkło bezbarwne, 

e) szkło kolorowe, 

f) papier, 

g) bioodpady, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) odpady niebezpieczne, 



j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) zużyte opony, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

p) odpady tekstyliów i odzieży - od 1 stycznia 2025 r.; 

3) przyjmowanie odpadów komunalnych w inny sposób, tj.: 

a) przeterminowane leki – pojemnik usytuowany w aptece w Gizałkach, w godzinach pracy apteki, 

b) zużyte baterie – pojemniki usytuowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Gizałki i w 
Urzędzie Gminy Gizałki, w godzinach pracy tych jednostek. 

§ 3. 1.   Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od listopada do marca odbierane będą 
w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od kwietnia do października będą odbierane: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

3) odpady zbierane selektywnie: 

a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal odbierane będą 
w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października: 

᠆ z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

᠆ z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) odbiór zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z posesji odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej 
niż dwa razy w roku. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom  nieruchomości przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady, a ponadto będzie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Gizałki: 
www.gizalki.pl. 

§ 4. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gizałki zapewnia worki 
przeznaczone na odpady komunalne wymienione w §2 pkt. 1 lit. b - h, które dostarczane będą przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

§ 5. 1.   Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Gizałkach przy                      
ul. Wrzesińskiej 17. 

2. Odbiór odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywać 
się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca 
w godzinach od 8:00 do 12:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy przekazywać je będzie do zagospodarowania podmiotom uprawnionym w celu poddania dalszym 
procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 



§ 7. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych poprzez zgłoszenie: 

1) listowne na adres: Urząd Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, 

2) telefoniczne pod nr (62) 7411 517, 

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@gizalki.pl, 

4) osobiście w Urzędzie Gminy Gizałki. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/219/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Uzasadnienie
do uchwały nr XVI/123/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) Rada Gminy jest
obowiązana dostosować uchwały w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do
przepisów wprowadzonych tą ustawą.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw m.in. poszerzyła zakres rodzajów odpadów przyjmowanych przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dopuszczono również zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów z tym, że w okresie od kwietnia
do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, projekt zmiany regulaminu został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Pleszewie. Organ opiniujący zaopiniował projekt pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




