
Uchwała Nr XXVII/148/2012 
Rady Gminy Kawęczyn

 z dnia 20 grudnia 2012 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zgodnie z przyjętą na terenie Gminy Kawęczyn średnią ilością wytworzonych odpadów przez jednego 
mieszkańca  w ciągu miesiąca  w wysokości  120  litrów,  w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:

1) frakcja mokra - zmieszane odpady komunalne;
2) frakcja sucha - papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w 

selektywny sposób; 
3) szkło, opakowania szklane zebrane w selektywny sposób;
4) komunalne  odpady niebezpieczne  i  problemowe  w szczególności:  przeterminowane  leki  i 

chemikalia,  opony,  zużyte  przenośne  baterie  i  przenośne  akumulatory,  zużyty  sprzęt 
elektryczny i elektroniczny zebrane w selektywny sposób;

5) odpady biodegradowalne w tym zielone zebrane w selektywny sposób;
6) odpady wielkogabarytowe.

§ 2.
1. Komunalne  odpady zmieszane  zebrane  w pojemniki  o  minimalnej  pojemności  120  litrów,  w 

zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, odbierane będą  raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam 
dzień tygodnia.

2. Odpady  komunalne  selektywnie  zbierane,  w  zamian  za  uiszczoną  opłatę  przez  właściciela 
nieruchomości, odbierane będą:

1) frakcja sucha zebrana w pojemniki lub/i worki o pojemności 110 litrów koloru 
niebieskiego  z  wyselekcjonowanymi  odpadami  opakowaniowymi  z  tworzyw 
sztucznych i metali, papieru i tektury - raz w miesiącu wg harmonogramu; 

2) szkło  i  odpady  opakowaniowe  ze  szkła  zebrane  w  pojemniki  lub/i  worki  o 
pojemności 110 litrów  koloru zielonego - raz na kwartał wg harmonogramu;

3) odpady  niebezpieczne  i  problemowe  zebrane  w  pojemniki  lub/i  worki  o 
pojemności 110 litrów  koloru żółtego - raz w roku wg harmonogramu;

4) odpady  biodegradowalne  w  tym  zielone  zebrane  w  pojemniki  lub/i  worki  o 
pojemności  60  litrów  koloru  brązowego  -  raz  na  dwa  tygodnie   wg 
harmonogramu; 

5) wielkogabarytowe odpady komunalne - dwa razy w roku wg harmonogramu.

6) odpady komunalne pozostałe po segregacji  zebrane w pojemniki  lub/i  worki o 
pojemności  120  litrów  koloru  czarnego  lub  szarego-  raz  w  miesiącu  wg 
harmonogramu.

3. Odbieranie  odpadów  komunalnych,  o  których  mowa  wyżej  odbywać  się  będzie  zgodnie  z 
harmonogramem  ustalonym  przez  Gminę  Kawęczyn  z  podmiotem  odbierającym  odpady 
komunalne, z którym Gmina Kawęczyn zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych i 
udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.



4. Obiór  odpadów o których  mowa wyżej  nie może  następować w niedziele oraz  dni  ustawowo 
wolne od pracy.

5. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem 
odbioru odpadów  jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następującym 
po dniu wolnym. 

§ 3. 
Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których 
powstają  odpady komunalne,  które  zostały posegregowane  niezgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Kawęczyn,  traktowane  będą  jak 
odpady komunalne zmieszane.

§ 4.
Odpady niebezpieczne i problemowe w tym:

1. Przeterminowane  leki  z  gospodarstw  domowych  przyjmowane  będą  w  przychodniach   i 
aptekach, w godzinach ich otwarcia, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej 
wiadomości  mieszkańcom  oraz  będą  zbierane  przez  mobilny  punkt  zbierania  odpadów 
komunalnych niebezpiecznych i problemowych wg harmonogramu. 

2. Zużyte  baterie,  przenośne  akumulatory  przyjmowane  będą  w  placówkach  oświatowych, 
handlowych  i  innych  instytucjach  publicznych  na  terenie  gminy,  oraz  w  punktach  ich 
sprzedaży  detalicznej,  których  powierzchnia  przekracza  25  m2,  w  punktach  sprzedaży 
hurtowej,  w  godzinach  ich  funkcjonowania  a  także  będą  zbierane  przez  mobilny  punkt 
zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych wg harmonogramu.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany będzie w punktach zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w punktach sprzedaży sprzętu, których adresy 
będą podane do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz będą zbierane przez mobilny punkt 
zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych wg harmonogramu.

4. Inne  niż  wymienione  powyżej  odpady  komunalne  niebezpieczne  i  problemowe  np.: 
chemikalia, opony przyjmowane będą przez mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych 
niebezpiecznych i problemowych wg harmonogramu.

§ 5.

1. Mobilny  Punkt  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  Niebezpiecznych  i  Problemowych  będzie 
funkcjonował  do  chwili  zorganizowania  gminnego  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

2. Odpady przyjmowane w gminnym PSZOK:

− odpady wielkogabarytowe,
− zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
− budowlane i rozbiórkowe (PSZOK wraz z opcją odpłatnego podstawienia kontenera oraz 

możliwość zakupu worka big-bag),
− leki przeterminowane (PSZOK oraz pojemniki w aptekach),
− zużyte baterie i akumulatory,
− odpady biodegradowalne w tym zielone,
− papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.),
− odpady opakowaniowe ze szkła,
− tworzywa sztuczne,
− metale,
− chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)

3. Gminny PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

− materiałów zawierających azbest,



− papy 
− szyb samochodowych,
− szkła zbrojonego i hartowanego,
− części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.)
− styropianu budowlanego,
− odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 
− odpady w opakowaniach cieknących.

4. Gminny PSZOK nie będzie przyjmował bezpłatnie takich odpadów jak:

− odpady  w  ilościach  wskazujących  na  to,  iż  pochodzą  z  działalności  gospodarczej  – 
wszelkie  odpady  w  ilościach  masowych  (w  beczkach,  workach,  skrzynkach  np. 
zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na 
opakowanie jednostkowe),

− wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 
(np.  chemikalia  nietypowe  dla  prac  domowych:  kwasy,  zasady,  sole  chemiczne, 
odczynniki  chemiczne  z  wyjątkiem  utrwalaczy  i  wywoływaczy  fotograficznych)  – 
zwłaszcza w dużych ilościach.

− odpady komunalne zmieszane.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn

§ 7.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/148/2012 

RADY GMINY KAWĘCZYN  
z dnia 20 grudnia 2012 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Gmina Kawęczyn organizuje odbieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości 
na  których  zamieszkują  mieszkańcy  jak  i  od  właścicieli  niezamieszkałych  na  których 
powstają  odpady komunalne.  Odbywa się  to  odpłatnie,  stąd  konieczność   szczegółowego 
określenia zakresu usług świadczonych przez Gminę w zamian za tę opłatę. 
Niniejsza  uchwała  stanowi  najważniejszy  element  wybranego  modelu  gospodarowania 
odpadami  komunalnymi  i  doprecyzowuje  rodzaj  odpadów  komunalnych  odbieranych  od 
właścicieli  nieruchomości,  częstotliwość  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właściciel 
nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę. Reguluje też sposób funkcjonowania punktu 
selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  Z  tych  względów  podjęcie  niniejszej 
uchwały jest w pełni zasadne. 


