OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu 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
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIX/316/2016 Rady Miasta Gniezna z 30
listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XLIII/457/2017 Rady Miasta Gniezna z 27 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr
XXIX/316/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu 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.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały Nr XLIII/457/2017 Rady Miasta Gniezna z 27 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr
XXIX/316/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu 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,
który stanowi:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna
Michał Glejzer
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Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gniezna
z 30 stycznia 2019 r.

Uchwała XXIX/316/2016
Rady Miasta Gniezna
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 ) Rada Miasta
Gniezna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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 dla
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) 1) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, zebrane w sposób selektywny;
3) 2) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodów
osobowych , odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny.
§ 3. 3) 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż co tydzień;
2) selektywnie zebrane odpady: metale i tworzywa sztuczne gromadzone w pojemnikach do
selektywnej zbiórki odpadów:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż co miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
3) selektywnie zebrane odpady: papier i szkło, gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki
odpadów i/lub w workach z folii:

1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLIII/457/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXIX/316/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu 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.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż co dwa miesiące,
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż co dwa miesiące;
4) selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki oraz odpadów zielonych, takich jak trawa,
liście, drobne gałęzie w workach w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do
listopada nie rzadziej niż co tydzień, a w pozostałym czasie nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
5) selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od
kwietnia do listopada nie rzadziej niż co tydzień, a w pozostałym czasie nie rzadziej niż co dwa
tygodnie;
2. Selektywnie zebrane naturalne choinki odbierane będą z wyznaczonych miejsc przynajmniej
dwa razy w roku kalendarzowym w okresie świątecznym w ścisłym centrum oraz przynajmniej jeden
raz w roku kalendarzowym w pozostałych dzielniacach miasta.
3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Miasto Gniezno z podmiotem uprawnionym, z którym Miasto
Gniezno zawarło umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 będzie przekazywany właścicielom nieruchomości, od
których odbierane są odpady komunalne oraz udostępniany na stronie internetowej
www.gniezno.eu.
§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA GNIEZNA traktowane będą jako odpady zbierane w sposób
nieselektywny, za które obowiązują wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. 1. 4) Odpady wymienione w § 2, ust. 1 pkt. 3 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednorazowa ilość dostarczonych
selektywnie zebranych odpadów typu zużyte opony samochodów osobowych określa się do 5 szt.,
odpadów zielonych do 10 szt. worków o pojemności 120l oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1m 3.
2. Przeterminowane leki mieszkańcy mają możliwość przekazywać do aptek, z którymi Miasto
Gniezno zawarło umowę i wyposażyło w pojemnik na leki. Adresy aptek na bieżąco podawane są do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniezno.eu .
3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy miasta Gniezna mogą
również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady wymienione w §2, ust. 1 pkt. 2
w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru
z nieruchomości.
4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek
ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę.
5a. 5) Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma
obowiązek wypełnienia z należytą starannością Oświadczenia dot. rodzaju i ilości oddawanych
odpadów.
6. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Miasto
Gniezno
podaje
do
publicznej
wiadomości
na
stronie
internetowej www.gniezno.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
§ 6. 1. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, odbierając w szczególności: zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone.

4) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

5) Dodany
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2. Harmonogram świadczenia usług, co najmniej 3 razy w roku przez Mobilny Punkt Zbierania
Odpadów Komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie
internetowej www.gniezno.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są
umieszczone w pojemnikach i workach.
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.
3. 6) W dniu odbierania odpadów komunalnych należy wystawić pojemniki i worki przed wejściem
na teren nieruchomości z drogi publicznej lub zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków
zlokalizowanych w boksach przy ulicy dla pracowników podmiotu uprawnionego
4. W ścisłym centrum miasta z uwagi na ruch turystyczny, pojemniki wystawia z dostępnego
miejsca na nieruchomości przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w bezpośrednim czasie
świadczenia usług odbierania odpadów, a po opróżnieniu pojemników odstawia w to samo miejsce.
§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach
gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu
poddania procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska – Referatu ds.
Zagospodarowania Odpadów Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ul. Lecha 6:
a) pisemnie,
b) telefonicznie – numer telefonu 61 426 04 85/86.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma
możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 będą rozpatrywane bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej
wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym
terminie załatwienia sprawy.
5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została
złożona.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLIII/530/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 kwietnia 2014r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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
oraz uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2015r. o zmianie uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

6) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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