Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 24 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/178/2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 506 ze zmianami) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chodzieży, Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z terenu
nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy, następujące grupy odpadów komunalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odpady odbierane będą regularnie, co dwa tygodnie,
z zastrzeżeniem że w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych odpady
odbierane będą, co tydzień,
b) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odpady odbierane będą
regularnie co dwa tygodnie, w miesiącach od kwietnia do listopada (włącznie), z zastrzeżeniem że
w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych odpady odbierane będą, co tydzień,
c) szkło - odpady odbierane będą raz na dwa miesiące,
d) papier - odpady odbierane będą co miesiąc,
e) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - odpady odbierane będą co miesiąc,
f) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancj we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe
(powstałe w wyniku prac remontowych wykonywanych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zmianami) odpady odbierane będą dwa razy do roku (w odstępach co najmniej 5 miesięcy),
2) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe:
a) w terminie od 1 maja do 30 września:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odpady odbierane będą regularnie, co dwa
tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odpady odbierane
będą regularnie, co dwa tygodnie,
- szkło – odpady odbierane będą raz na dwa miesiące,
- papier - odpady odbierane będą co miesiąc,
- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - odpady odbierane będą co miesiąc,
b) w terminie od 1 października do 30 kwietnia odbiór odpadów następuje w terminie uzgodnionym
pomiędzy właścicielem nieruchomości a operatorem systemu,
2. Ogranicza się każdorazowo ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości:
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1) wyłącznie odpady znajdujące się w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) zbieranych przez mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych do:
a) 4 szt. zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych,
b) 30kg odpadów budowlanych.
§ 2. Określa się następujący sposób zbierania odpadów, o których mowa w §1 ust 1:
1. bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odpady zbierane w pojemnikach,
2) szkło – odpady zbierane łącznie w pojemnikach i workach,
3) tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe – odpady zbierane łącznie w pojemnikach
i workach,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady zbierane
w workach,
5) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igieł
i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe
w wyniku prac remontowych wykonywanych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości niewymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zmianami) – odpady zbierane
w workach, pojemnikach lub bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach.
2. mieszkańcy samodzielnie i na własny koszt mogą przekazać:
1) przeterminowane leki, do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie aptek, przychodni,
2) zużyte baterie, do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej,
3) ubrania i tekstylia, do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Margonin,
4) odpady zbierane selektywnie, do puntów skupu surowców wtórnych.
§ 3. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK przyjmowane będą następujące
rodzaje odpadów:
1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
2) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igieł
i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe
w wyniku prac remontowych wykonywanych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości niewymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zmianami);
2. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) punkt działa w formie mobilnej tzw. „gratowóz”,
2) gratowóz odbierze odpady bezpośrednio od mieszkańców, w określonym terminie nie rzadziej niż dwa razy
do roku (w odstępach co najmniej 5 miesięcznych),
3) ilość i rodzaj odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych.
§ 4. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości:
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1) zgłoszenie winno zawierać dane identyfikacyjne
oraz opis niewłaściwego świadczenia usług;

nieruchomości,

której

zgłoszenie

dotyczy

2) zgłoszenie może zostać przekazane w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin,
b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@margonin.pl,
c) telefonicznie, pod numerem: 67 2846 068.
2. W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1, weryfikuje się zgłoszenie. W przypadku potwierdzenia
nieprawidłowości zapewnia się usunięcie odpadów. O wyniku weryfikacji zgłoszonego przypadku
niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, należy poinformować
zgłaszającego.
§ 5. Termin odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej urzędu.
§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zapewnia się wyposażone nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
§ 7. Traci moc uchwała nr XII/134/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 roku
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015
roku, poz. 5236).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Staniewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami) gminy są zobowiązane do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Ustawa określa, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6r ust 3 ustawy
– Rada gminy określa, 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 częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Ponadto powyższa uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych – opinia ON.HK.0700.3.20 z dnia 5 marca
2020 roku.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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