ZARZĄDZENIE NR 243/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia 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 podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), § 4 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia
30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji" zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie
ustalenia 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, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla: nekla.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Konsultacje, których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie,
z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 243/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 22 października 2020 r.
Projekt
z dnia 22 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b,ust. 3c i 3d w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się 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.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości gmina zapewni pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych poprzez:
1) odbieranie odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem;
2) przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) przyjmowanie odpadów komunalnych w inny sposób.
2. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne;
2) selektywnie zebrane odpady z podziałem na następujące frakcje:
a) papier,
b) szkło,
c) metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
d) bioodpady.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące odpady
komunalne:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
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6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
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9) 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 igły i strzykawki;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
15) tekstylia i odzież.
4. Zapewnia się również przyjmowanie odpadów komunalnych w inny sposób, tj.:
1) przeterminowane leki - w pojemnikach ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie Gminy Nekla;
2) zużyte baterie i akumulatory - w pojemnikach i kartonach ustawionych we wszystkich szkołach znajdujących
się na terenie Gminy Nekla, w pojemniku ustawionym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz
w pojemnikach na terenie Gminy Nekla;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - poprzez
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych wyposażeni zostaną w worki do gromadzenia papieru, szkła, metalu, tworzyw
sztucznych, bioodpadów zgodnie z normami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nekla oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, którzy objęci zostali gminnym systemem odbioru odpadów oraz sposób
przyjmowania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, (w systemie pojemnikowym o minimalnej poj. od 120 l)

- co 2 tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych (w systemie pojemnikowym o poj. 1100 l) - co 2 tygodnie w miesiącach:
styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień i 1 raz na tydzień w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik;
2) selektywne odpady z podziałem na następujące frakcje:
a) papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe:

- 1 raz w miesiącu w okresie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień
- co 2 tygodnie w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
b) szkło:

- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) bioodpady:

- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, grudzień oraz co
2 tygodnie w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,

- z budynków wielolokalowych - 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, grudzień, co 2 tygodnie

w miesiącu listopadzie i 1 raz na tydzień w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień, październik,

3) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (indywidualnie dostarczone przez mieszkańca);
4) bioodpady - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie dostarczone przez
mieszkańca);
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5) odpady niebezpieczne - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie dostarczone
przez mieszkańca);
6) przeterminowane leki i chemikalia - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie
dostarczone przez mieszkańca);
7) 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 igły i strzykawki - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(indywidualnie dostarczone przez mieszkańca);
8) zużyte baterie i akumulatory - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie
dostarczone przez mieszkańca);
9) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(indywidualnie dostarczone przez mieszkańca) poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (1 raz w roku);
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(indywidualnie dostarczone przez mieszkańca) oraz poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (1 raz w roku);
11) zużyte opony - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie dostarczone przez
mieszkańca) oraz poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1 raz w roku);
12) odpady budowlane i rozbiórkowe - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie
dostarczone przez mieszkańca);
13) tekstylia i odzież - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (indywidualnie dostarczone przez
mieszkańca).
§ 5. 1. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 2 określi harmonogram odbioru, który
zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz dostarczony każdemu właścicielowi
nieruchomości.
2. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), do którego można indywidualnie
dostarczyć odpady komunalne wymienione w §2 ust. 3 i 4 zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu.
3. Usługi świadczone przez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) określi
harmonogram, który zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej urzędu oraz
tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy
Nekla pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62 - 330 Nekla, telefonicznie - nr tel.
61-4373171 i 61 4386575 lub elektronicznie - adres e-mail:nekla@gminanekla.pl
§ 7. Traci moc Uchwała nr XXVI/181/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 26 kwietnia 2017 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
Uchwalenie 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 wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) i konieczności dostosowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami do znowelizowanych przepisów.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we
Wrześni, a także został skonsultowany zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady
Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji".
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 22 października 2020 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia 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 podstawie § 4 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia
30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie ustalenia 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.
Konsultacje odbędą się w okresie od 30.10.2020 r. do 13.11.2020 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 243/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Nekla z dnia 22 października, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla: nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Nekla.
Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. droga elektroniczną na adres: nekla@gminanekla.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po 13.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 22 października 2020 r.
Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie ustalenia 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
Lp.

Uwagi do projektu uchwały
Obecny zapis projektu
uchwały (strona, punkt,
podpunkt)

Uzasadnienie

Proponowane brzmienie
zapisu

1.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej
formularz
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane
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