
 

 

UCHWAŁA NR XVII/141/2020  

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 23 kwietnia 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 uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbierane są następujące frakcje 

odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) bioodpady. 

2. W ramach opłaty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje od 

właściciela nieruchomości zamieszkałej niżej wymienione odpady: 

1) szkło, 

2) papier, 

3) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, 

5) przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, 

6) 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 igły i strzykawki, 

7) zużyte akumulatory i baterie, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem, że limit roczny 

opon wynosi do 4 sztuk na rok na nieruchomość, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje 

odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), 

12) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. W ramach opłaty odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości z wyjątkiem pkt 10. 

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 

zamieszkałej: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

e) bioodpady – nie rzadziej  niż raz na dwa tygodnie; 

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego 

roku – nie rzadziej niż raz na tydzień; a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku – nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie; 

b) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

e) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – nie rzadziej niż  raz na tydzień, 

a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 3. 1 W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbierane są następujące frakcje 

odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) bioodpady. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje odpadów pochodzących 

z nieruchomości niezamieszkałych. 

3. Od właściciela nieruchomości niezamieszkałej odbiera się odpady komunalne wymienione 

w ust. 1 w ilości wskazanej w złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 

niezamieszkałej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 
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3) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

§ 5. 1  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbierane są następujące frakcje 

odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) bioodpady. 

2. W ramach opłaty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje od 

właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe niżej wymienione odpady: 

1) szkło, 

2) papier, 

3) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) odpady niebezpieczne, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) 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 igły i strzykawki, 

7) zużyte akumulatory i baterie, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe – z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi do 250 kg na rok na 

nieruchomość, 

10) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem, że limit roczny 

opon wynosi do 2 sztuk na rok na nieruchomość, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje 

odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)- z zastrzeżeniem, że limit roczny 

wynosi do 100 kg na rok na nieruchomość. 

12) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. W ramach opłaty odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości z wyjątkiem pkt 9, 

10 oraz 11. 

§ 6. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

3) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 
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§ 7. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest w Skokach 

przy ul. Rogozińskiej 10A. 

2. Odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  przyjmowane są co najmniej 3 dni 

w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie. 

3. Informacja o dniach i godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

dostępna jest  na stronie internetowej Gminy Skoki oraz w siedzibie Urzędu. 

4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel 

nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zapewnia we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

5. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust.4 dostarczający odpady do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych mają obowiązek umieścić je w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach. 

6. Odpady przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  podlegają ewidencji 

zawierającej informacje o ilości i rodzaju dostarczonego odpadu, danych osoby przekazującej oraz adres 

nieruchomości, z której pochodzą. 

7. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych istnieje możliwość pobrania worków do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio od właściciela nieruchomości, odbywa się zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach z podmiotem odbierającym odpady 

komunalne. 

§ 9. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy  

zadeklarowali kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych 

kompostownikach i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. 

§ 10. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel 

nieruchomości zgłasza ww. fakt (osobiście, telefonicznie bądź pisemnie) do Referatu Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, wskazując nieprawidłowość i datę zdarzenia oraz swoje dane osobowe 

i adresowe. 

§ 11. Traci moc uchwała numer XX/150/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie 1 czerwca 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 
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