UCHWAŁA NR 0007.25.2020
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 5 czerwca 2020 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
terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w każdej ilości.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady
komunalne takie jak: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, bioodpady oraz popiół
paleniskowy, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków – w każdej ilości.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte
opony odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych według ustalanego harmonogramu, co najmniej
raz w roku.
§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK
następujące rodzaje odpadów:
a) meble i odpady wielkogabarytowe;
b) odpady niebezpieczne;
c) odpady budowlane i rozbiórkowe;
d) zużyte opony;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) zużyte baterie, akumulatory, żarówki;
g) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki);
h) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
i) odzież i tekstylia;
j) tworzywa sztuczne i metale;
k) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
l) bioodpady;
m) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
n) papier i tektura;
o) popiół paleniskowy.
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2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, samodzielnie dostarczają do PSZOK, odpady
komunalne określone w ust. 1, zebrane w sposób selektywny.
3. Transport odpadów do PSZOK, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć do PSZOK maksymalnie 8 sztuk
zużytych opon w ciągu roku.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają
w sposób selektywny.
2. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki, że segregacja
została spełniona określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków.
3. Dwa
kolejne
powiadomienia
burmistrza
przez
podmiot
odbierający
odpady
o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków przez
właściciela nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało
naliczeniem opłaty podwyższonej.
§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i z nieruchomości niezamieszkałych - jeden
raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania
nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie;
b) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym - jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że
w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na
tydzień ;
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady
komunalne selektywnie zebrane, tj. szkło i papier z:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – jeden raz na dwa miesiące;
b) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – jeden raz na dwa miesiące;
c) nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na dwa miesiące.
3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady
komunalne selektywnie zebrane, tj. metale i tworzywa sztuczne z:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – jeden raz w miesiącu;
b) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – jeden raz w miesiącu;
c) nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu.
4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady
komunalne selektywnie zebrane, tj. popiół z:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – co najmniej
z zastrzeżeniem, że w miesiącu lipcu i sierpniu odpady te nie będą odbierane;

raz

w miesiącu,

b) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – co najmniej
z zastrzeżeniem, że w miesiącu lipcu i sierpniu odpady te nie będą odbierane;

raz

w miesiącu,

c) nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w miesiącu lipcu
i sierpniu odpady te nie będą odbierane;.
5. Ustala się, że w zamian za uiszczona opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady
komunalne selektywnie zebrane, tj. odpady ulegające biodegradacji z:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i z nieruchomości niezamieszkałych w miesiącach marzec, listopad, grudzień - jeden raz w miesiącu, styczeń, luty - brak odbioru,
z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie;
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b) nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym - w miesiącach marzec, listopad, grudzień jeden raz w miesiącu, styczeń, luty - brak odbioru, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być
rzadsza niż raz na tydzień ;
§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina przeprowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną dla
właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy.
2. Kampania obejmie co najmniej:
a) informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;
b) edukację w zakresie zbierania selektywnego odpadów komunalnych.
§ 7. 1. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu odpadów, zobowiązany jest odbierać
z nieruchomości wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i wszystkie selektywnie
zbierane odpady umieszczone w odpowiednich urządzeniach do gromadzenia odpadów. Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne winny być umieszczone w pojemnikach. Odpady zbierane w sposób
selektywny należy gromadzić w workach i pojemnikach. Odpady powstałe na terenie nieruchomości
posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem, traktowane są, jako odpady niesegregowane
(zmieszane).
2. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w pojemnikach i workach.
3. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, nie będą odbierane.
4. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zapewnia łatwy dostęp do
pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić
pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.
5. W przypadku nieruchomości rozproszonych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić
pojemnik lub worek do dróg publicznych lub innych dróg administrowanych przez gminę.
§ 8. Zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 i § 3 odebranych od
właścicieli, realizowane będzie przez Regionalną Instalację Mechaniczno – Biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą
w Kaliszu, tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.
§ 9. Traci moc uchwała NR 0007.6.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie 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 terenie
Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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