
 

 

UCHWAŁA NR XX/134/20 

RADY GMINY KUNICE 

z dnia 30 września 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 podstawie art. 6r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020r., poz. 1439 t.j.) Rada Gminy Kunice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w przedmiocie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kunice, 

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbierane  

są odpady komunalne w ilościach określonych w tabeli: 

Liczba 

porządkowa 

Rodzaj odbieranych odpadów Ilość odbieranych 

odpadów 

1 metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych  

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

bez limitu 

2 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury 

bez limitu 

3 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bez limitu 

4 popiół bez limitu 

5 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

bez limitu 

6 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) bez limitu 

7 przeterminowane leki bez limitu 

8 chemikalia bez limitu 

9 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 

bez limitu 

10 zużyte baterie i akumulatory bez limitu 

11 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez limitu 

12 meble i inne odpady wielkogabarytowe bez limitu 

13 zużyte opony 8 sztuk 

z nieruchomości 

rocznie 
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14 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 500 kg 

z nieruchomości 

rocznie 

15 tekstylia i odzież bez limitu 

16 odpady niebezpieczne bez limitu 

§ 3. Ustala się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych, w częstotliwościach określonych w tabeli: 

Liczba 

porządkowa 

Rodzaj odbieranych odpadów Minimalna częstotliwość 

odbierania odpadów 

1 metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

1/miesiąc 

2 odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury 

1/miesiąc 

3 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe  

ze szkła 

1/miesiąc 

4 popiół 1/miesiąc 

5 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

Z budynków wielolokalowych 

w okresie od kwietnia  

do października 1 / tydzień 

i od listopada do marca 2 / miesiąc 

Z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w okresie  

od kwietnia do października 1 / dwa 

tygodnie, 

w okresie od listopada do marca 1 / 

miesiąc 

6 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) Z budynków wielolokalowych 

w okresie od kwietnia  

do października 1 / tydzień 

i od listopada do marca 2 / miesiąc 

Z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w okresie  

od kwietnia do października 1 / dwa 

tygodnie, w okresie od listopada  

do marca 1/miesiąc 

7 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1/rok 

8 meble i inne odpady wielkogabarytowe 1/rok 

§ 4. Ustala się wykaz wraz z ilością odpadów komunalnych odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Ziemnicach od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określonych w tabeli: 

Liczba 

porządkowa 

Rodzaj odbieranych odpadów Ilość 

odbieranych 

odpadów 

1 metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych  

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

bez limitu 

2 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury 

bez limitu 

3 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bez limitu 

4 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

bez limitu 
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5 przeterminowane leki bez limitu 

6 chemikalia bez limitu 

7 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 

bez limitu 

8 zużyte baterie i akumulatory bez limitu 

9 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez limitu 

10 meble i inne odpady wielkogabarytowe bez limitu 

11 zużyte opony 8 sztuk  

z nieruchomości 

rocznie 

12 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 500 kg  

z nieruchomości 

rocznie 

13 tekstylia i odzież bez limitu 

14 odpady niebezpieczne bez limitu 

§ 5. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą przekazać podczas zbiórki akcyjnej odpady 

określone w § 3 pkt 7 i 8 tabeli uchwały. 

§ 6. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz zbiórki akcyjnej, zostają każdorazowo umieszczone na tablicach ogłoszeń w sołectwach  

oraz na witrynie internetowej Urzędu Gminy Kunice - www.kunice.pl. 

§ 7. Za odpady komunalne przekazywane powyżej ustalonych limitów, będzie naliczona opłata zgodna 

z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Ziemnicach. 

§ 8. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać leki pochodzące 

z gospodarstw domowych, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach oraz aptek 

wskazanych przez Wójta Gminy Kunice. Wykaz aptek podaje się do publicznej wiadomości na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach oraz na witrynie internetowej Urzędu Gminy Kunice - www.kunice.pl. 

§ 9. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 

odpadów będzie pierwszy dzień następujący po dniu wolnym. 

§ 10. W zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gmina zapewnia 

wyposażenie tych nieruchomości w pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, worki  

na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worki na odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, worki na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, worki na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

oraz worki na popiół. 

§ 11. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest prowadzony w Ziemnicach na działce 

oznaczonej geodezyjnie numerem 521/4 obręb Grzybiany, w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00, środy 

w godzinach 15:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-10:00. Przekazanie odpadów komunalnych przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej, następuje po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć 

przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

§ 12. Transport odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele 

nieruchomości zamieszkałych zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 
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§ 13. Właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczający odpady komunalne do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązani do wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą 

dostarczone odpady, rozładowania odpadów wraz z ich umieszczeniem w przeznaczonych dla danego rodzaju 

odpadu pojemnikach lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi. W przypadku odpadów 

zielonych odpady należy umieszczać w odpowiednim pojemniku luzem lub w workach biodegradowalnych. 

Chemikalia muszą być przekazywane w opakowaniach zawierających opis identyfikujący rodzaj przekazywanej 

substancji. 

§ 14. W przypadku próby niezgodnego z prawem przekazania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, obsługa odmawia ich przyjęcia. 

§ 15. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, nie są odbierane 

z nieruchomości, z których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika 

i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.  

§ 16. Zgłoszenia o przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady 

komunalne z nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, zgłasza 

się pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na numery telefoniczne oraz adresy wskazane na witrynie 

internetowej www.kunice.pl, w terminach określonych w tabeli: 

Brak odbioru odpadów 

z nieruchomości 

Niewłaściwa realizacja usług w ramach 

zbiórki akcyjnej lub w Punkcie 

Selektywnego Gromadzenia Odpadów 

Komunalnych 

Pozostałe zgłoszenia 

dotyczące niewłaściwego 

świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę 

wymagany termin 

zgłoszenia  
wymagany termin zgłoszenia  wymagany termin zgłoszenia  

2 dni robocze od dnia 

wyznaczonego w 

harmonogramie  

2 dni robocze od dnia niewłaściwego 

świadczenia usług w ramach zbiórki  akcyjnej 

lub przez Punkt Selektywnego Gromadzenia 

Odpadów Komunalnych 

3 dni robocze od dnia 

niewłaściwego świadczenia 

usług  

§ 17. Zgłoszenie wskazane w § 16 powinno zawierać: 

1. Dane osobowe właściciela nieruchomości, 

2. Dane osobowe zgłaszającego, 

3. Adres nieruchomości związanej z reklamacją, 

4. Opis okoliczności będących przyczyną reklamacji. 

§ 18. Reklamacje w zakresie braku odbioru odpadów z nieruchomości uznaje się za niezasadną w sytuacji 

braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. 

§ 19. Traci moc uchwała numer XXXIII/196/18 Rady Gminy Kunice z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie 

określenia 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018r., poz. 507). 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice: 

Andrzej Ostrowski 
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