
 
UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017 

RADY GMINY WIERZCHOWO 

z dnia 26 października 2017 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchowo 

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

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarne-

go w Drawsku Pomorskim Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na któ-

rych zamieszkują mieszkańcy odbierane są: 

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości; 

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości; 

3) odpady z papieru i makulatury zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości; 

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebrane w sposób selektywny - 

w każdej ilości; 

5) komunalne odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości; 

6) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - w każdej ilości. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy odpady takie jak: 

1) przeterminowane leki, chemikalia i środki ochrony roślin; 

2) zużyte baterie, akumulatory i przepracowane oleje; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) zużyte lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki zawierające rtęć, płyty CD; 

5) tekstylia; 

6) aerozole, kartridże i tonery: 

- przyjmowane są w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje odpady określone w ust. 1 pkt 2-6 

i ust. 2 w dniach i godzinach otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej 

www.wierzchowo.pl. 

4. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady opisane w ust. 1 

pkt 2-6 i ust. 2, które zostały dostarczone do punktu przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 
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5. Operator gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpa-

dów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają miesz-

kańcy. 

6. Gmina Wierzchowo przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nierucho-

mości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpo-

wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości i nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo, traktowane będą jako odpady 

zmieszane, a ich odbiór następować będzie w zamian za uiszczoną podwyższoną opłatę, jak za odbiór odpadów 

nieposegregowanych. 

§ 4. Odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomo-

ści zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym w cyklu dwutygodniowym. 

§ 5. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, tj. szkło, papier, makulatura, tworzywa sztucz-

ne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w zamian za uiszczoną 

opłatę odbierane są w cyklu miesięcznym bądź w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunal-

nych z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym. 

§ 6. Odpady tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, w zamian za uiszczoną opłatę 

odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź w gminnym punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednoro-

dzinnym lub wielorodzinnym. 

§ 7. 1. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

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

odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym. 

3. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym 

Gmina Wierzchowo podpisała umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Wierzchowo przypadków nie-

właściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takie-

go zdarzenia. 

2. Zgłoszenia właściciel nieruchomości dokonuje: 

1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: odpady@wierzchowo.pl; 

2) telefonicznie na nr telefonu: 94-36-18-840; 

3) osobiście. 

3. Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać dane dokonującego zgłoszenie oraz podpis. 

4. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe, nie będą rozpatrywane z za-

strzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz-

czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego poz. 1970). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Kaczorkiewicz 
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