
UCHWAŁA NR XXVIII/186/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą: 
a) odpady komunalne zmieszane - w ilości nie większej niż jednorazowa pojemność pojemnika, 
b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych - w każdej ilości;

2) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą zebrane w sposób 
selektywny: przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, odzież - w każdej ilości, z zastrzeżeniem 
wyjątków wskazanych w kolejnych paragrafach.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych w sposób 
selektywny określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno, zwany dalej 
Regulaminem. 

§ 3. Odpady określone w §1 pkt 2 będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, a w mobilnych punktach zbiórki odpadów zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przez planowaną zbiórką 
odpadów. 

§ 4. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Gnojno zawrze umowę na odbiór 
odpadów lub na odbiór i zagospodarowane odpadów. 

§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek 
uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości 
mieszkańcom. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym 
przez Gminę Gnojno z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina zawarła umowę na 
odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 
administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do 
podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina zawarło umowę na odbieranie albo odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie częściej niż raz w roku. 

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży 
detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także 
przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej 
wiadomości mieszkańcom.

Id: 29AB79B4-0D6E-40B9-9CB5-3450118DA150. Podpisany Strona 1 z 3



§ 6. 1. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które będą odebrane 
nieodpłatnie. 

2. Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na 
terenie Gminy Gnojno.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 
w oznaczonych pojemnikach i workach, zgodnie z Regulaminem. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone 
w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Powyższa uchwała ma charakter obligatoryjny. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów art. 6r ust. 

3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 ze zm.), który stanowi, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość 
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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