
UCHWAŁA NR XXIII/205/12
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:
§ 1

1. Odpady komunalne odbierane są na terenie Gminy Wierzbinek od właścicieli nieruchomości w 
rozumieniu art 2, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./

2. Odbiór odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

§ 2
1. Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny następuje jeden raz w 

miesiącu.
2. Ilość odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbieranych w ciągu miesiąca 

kalendarzowego uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby - pojemnik o pojemności 0,12 m³
2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby - pojemnik/ki o pojemności 0,24 m³
3) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 4 osób - dodatkowo pojemnik/ki o pojemności 

0,12 m³ na każde kolejne dwie osoby,

§ 3
1. Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób  selektywny obejmujący frakcje: papier i 

tekturę, szkło oraz gromadzone łącznie - tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,  
następuje jeden raz w miesiącu.

2. Ilość  odpadów  komunalnych,  o  których  mowa  w  ust.  1  odbieranych  w  ciągu  miesiąca 
kalendarzowego  uzależniona  jest  od  liczby osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  i  wynosi
0,12 m³ na każdą osobę.

§ 4
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odbierane 
są w specjalnie utworzonym gminnym Puncie Zbiórki Odpadów Problemowych – na bieżąco. 

§ 5
Gromadzone selektywnie odpady budowlane i remontowe odbierane są na bieżąco w specjalnie 
utworzonym gminnym Puncie Zbiórki Odpadów Problemowych – z zastrzeżeniem limitu 500 kg tych 
odpadów rocznie w odniesieniu do każdego właściciela nieruchomości.

§ 6
Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych gmina poda 
do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Wierzbinek  oraz  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty



§ 7
Dodatkowe zbiórki  odpadów obejmujących:  zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny,  meble  i  inne 
odpady  wielkogabarytowe,  będą  odbywać  się  w  wyznaczonych  terminach,  przy  czym  ustala  się 
częstotliwość  zbiórki  tych  frakcji  odpadów  co  najmniej  dwa  razy  do  roku.  Harmonogram zbiórki 
zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek oraz w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                        

/Elżbieta Walicka/      


