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Uchwała Nr XXIX/168/2016 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia  29 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 

 
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U . z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, 

Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje: 

 
§  1. 

Uchwała określa :  

1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów od  

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli tych 

nieruchomości, 

2) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt 1,  

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 2. 
Gmina Nowogród Bobrzański w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych w następującym zakresie: 

1) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki:  

a) przy selektywnym zbieraniu odpadów – w  pojemniki lub worki na odpady  

zebrane selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

b) w razie braku selektywnego zbierania odpadów – w pojemniki  na odpady  

zmieszane. 

2) odbiór przez przedsiębiorcę z nieruchomości zamieszkałej każdej zebranej ilości 

odpadów komunalnych i zmagazynowanej w sposób zgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowogród Bobrzański, 

3) odbioru selektywnie zebranych w workach odpowiedniego koloru frakcji odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych tj.: 

a) papier, 

b) metal, tworzywa sztuczne, 

c) szkło i opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe  

ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

4) odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych dwa razy do 

roku: przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym. Odpady te należy wystawić na 

terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych nie 

wcześniej niż 24 godz. przed terminem odbioru. 



2 
 

5) odbioru każdej ilości selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych 

dostarczonych do PSZOK: 

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe  

ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

b) meble i odpady wielkogabarytowe, 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) odpady metali i chemikaliów, 

f) zużyte baterie i akumulatory, 

g) opony samochodowe ( za wyjątkiem ponadgabarytowych ), 

h) przeterminowane leki, 

i) makulaturę i papier, 

j) tworzywa sztuczne, 

k) opakowania ze szkła, 

l) odpady problemowe w tym tekstylia, zużyty sprzęt sportowy itp. 

6) zapewnienie funkcjonowania na terenie gminy ogólnodostępnego i bezpłatnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

7) przekazywania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

8) prowadzenia powszechnej i ciągłej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony 

środowiska przed odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki 

odpadów, 

9) zarządzania gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

§ 3. 

1.  Usługi, o których mowa w § 2 świadczone będą w następujący sposób: 

Odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości zamieszkałych 

będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2 od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6 
00

 do 22 
00

, za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od 

pracy, z częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane  z nieruchomości w zabudowie: 

a) jednorodzinnej  – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) zagrodowej  -  co najmniej raz na dwa tygodnie, 

c) wielorodzinnej  - co najmniej  raz w tygodniu, 

2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, tj. papier, tworzywa sztuczne,  

metale, szkło i opakowania wielomateriałowe: 

a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – raz na miesiąc, 

b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie, 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające  

biodegradacji oraz odpady zielone z nieruchomości w zabudowie:  

a) w okresie od kwietnia do października roku kalendarzowego w zabudowie: 

- jednorodzinnej i zagrodowej – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

- wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień, 

b) w okresie od listopada do marca  

- jednorodzinnej i zagrodowej – co najmniej raz na miesiąc, 

- wielorodzinnej – co najmniej dwa razy na miesiąc, 

 - na terenach sołectw – co najmniej raz na miesiąc. 

4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony za  
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wyjątkiem opon ponadgabarytowych (np. ciągniki rolnicze) – dwa razy w roku przed 

sezonem letnim i przed sezonem zimowym raz na pół roku, bądź na bieżąco w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania  

odpadów komunalnych, 

6) odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych posegregowane niezgodnie z  

zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowogród Bobrzański, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane), a fakt 

niewłaściwej segregacji zgłaszany przez przedsiębiorcę w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

2. Harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych, zatwierdzany przez 

Burmistrza, opracuje oraz przekazuje właścicielom nieruchomości zamieszkałych 

przedsiębiorca odbierający odpady. Harmonogram udostępniany jest również do wiadomości 

mieszkańcom gminy poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

3. Edukacja ekologiczna prowadzona będzie na stronie internetowej Gminy Nowogród 

Bobrzański oraz poprzez: 

1) rozpowszechnianie informatorów, ulotek oraz wywieszanie plakatów, 

2) publikacje na stronie internetowej www.nowogrodbobrz.pl 

3) prelekcje w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach, 

4) uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie wzrostu 

świadomości ekologicznej mieszkańców. 

4. W ramach uiszczanej opłaty wykonywane jest zarządzenie i administrowanie gminnym 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi poprzez planowanie, realizowanie. 

kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

§ 4. 

Ustala się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną 

przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości gmina zapewnia funkcjonowanie co najmniej 

jednego ogólnodostępnego dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ). 

 

§ 5. 

1.  W PSZOK odbierane są następujące odpady selektywnie zebrane:  

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

b) meble i odpady wielkogabarytowe, 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) odpady metali i chemikaliów, 

f) zużyte baterie i akumulatory, 

g) opony samochodowe ( za wyjątkiem ponadgabarytowych ), 

h) przeterminowane leki, 

i) makulaturę i papier, 

j) tworzywa sztuczne, 

k) opakowania ze szkła, 

l) odpady problemowe w tym tekstylia, zużyty sprzęt sportowy itp. 
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2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi dla osób 

zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w dni powszednie we wtorki i 

czwartki w godzinach 9
00

 do 17
00

 oraz w soboty w godz. od 8
00

 do 14
00

 – o ile dni te nie będą 

ustawowo wolne od pracy. 

3. Odpady zebrane w sposób selektywny, za wyjątkiem odpadów zmieszanych, do PSZOK-u 

właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem. 

4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na 

to, że powstały one na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy lub ich charakter 

wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej lub przemysłowej. 

Usługa odbioru odpadów komunalnych zmieszany i segregowanych  nie dotyczy 

nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorców i odpadów powstałych w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, na odbiór których są oni zobowiązani posiadać 

odrębne umowy. 

 

§ 6. 

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę lub przez podmiot 

prowadzący PSZOK, właściciel nieruchomości zamieszkałej może zgłosić powyższy fakt w 

formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w   ust.1 powinno zawierać w szczególności:   

1) dane właściciela nieruchomości, 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie – w przypadku zgłoszenia dotyczącego 

działań przedsiębiorcy, 

3) krótki opis zdarzenia, 

4) podpis właściciela nieruchomości. 

2. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie,  

o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zgłoszenie 

wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

 

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/225/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 

11 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Nowogród Bobrzański i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną  przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. z wyjątkiem § 3 ust.1 pkt 3, który wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Robert Milto  

 


