
 

 

UCHWAŁA NR III/34/18 

RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

z dnia 21 grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), po zasięgnię-

ciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli  nieru-

chomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmina Wieluń wyposaża nieruchomości na których zamieszku-

ją mieszkańcy w następujące pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 

1) na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy – 

altany śmietnikowej (dla każdego lokalu mieszkalnego) zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń, której 

właściciel zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów: 

a) 1 pojemnik o pojemności 240 litrów lub 2 pojemniki o pojemności 120 litrów na nieruchomość w kolo-

rze żółtym na odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali z napisem „Metale i 

tworzywa sztuczne”, 

b) 1 pojemnik o pojemności 120 litrów na nieruchomość na odpady szkła w kolorze zielonym z napisem 

„Szkło”, 

c) worek lub worki o pojemności 120 litrów na nieruchomość na odpad papieru i tektury w kolorze niebie-

skim z napisem „Papier” w zależności od ilości osób zamieszkujących - od 1 do 4 mieszkańców (1 sztu-

ka na miesiąc), od 5 mieszkańców w wzwyż (2 sztuki na miesiąc), 

d) jeden worek o pojemności 120 litrów na odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i 

metali w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” (dla nieruchomości o ilości osób za-

mieszkujących wynoszącej 5 i więcej), 

e) 2 pojemniki o pojemności 240 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów i 2 pojemniki o pojemno-

ści 120 litrów na nieruchomość na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulega-

jących biodegradacji oraz odpady zielone z napisem „Bio”; 

2) na terenach z zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą - altaną śmietnikową zlokalizowanych na tere-

nie Gminy Wieluń, której właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów: 

a) 2 pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze żółtym na odpady tworzyw sztucznych, opakowań wie-

lomateriałowych i metali z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na jedną zastawę - altanę śmietniko-

wą, 
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b) 2 pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze zielonym na odpady szkła z napisem „Szkło” na jedną 

zastawę - altanę śmietnikową, 

c) 2 pojemniki o pojemności 1100 litrów  w kolorze niebieskim na odpady papieru i tektury z napisem „Pa-

pier” na jedną zastawę - altanę śmietnikową, 

d) pojemniki o pojemności 240 litrów w kolorze brązowym na odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z napisem „Bio” w ilości zależnej od liczby osób 

przypadających na jedną zastawę - altanę śmietnikową: 

- do 25 osób – 1 sztuka, 

- do 50 osób – 2 sztuki, 

- do 100 osób – 4 sztuki, 

- powyżej 100 osób – odpowiednio do liczby osób przypadających na jedna zastaw - altanę śmietniko-

wą, uwzględniając ilości pojemników podane powyżej. 

2. Dostarczanie worków o których mowa w ust. 1 pkt 1 litera c i d będzie wykonywane comiesięcznie pod-

czas odbioru odpadów selektywnie zebranych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, zgodnie 

z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na zasadzie wymiany worek pusty za peł-

ny. 

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nierucho-

mości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są wszystkie odpady komunalne, przy czym: 

1) bezpośrednio z nieruchomości: 

a) zmieszane odpady komunalne (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej, pozostałość po segregacji 

odpadów), 

b) selektywnie zebrany papier i tektura, 

c) selektywnie zebrane odpady ze szkła w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego, 

d) selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, 

e) selektywnie zebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegają-

ce biodegradacji oraz odpady zielone, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - w 

ramach okresowych zbiórek; 

2) odpady przeterminowanych leków odbierane są w wskazanych przez Gminę Wieluń aptekach. Wykaz ap-

tek podaje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu pod adresem www.wielun.pl; 

3) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady bu-

dowlane i rozbiórkowe) odbierane są nieodpłatnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość oraz sposób odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy – 

altany śmietnikowej: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - odbiór raz na miesiąc zgodnie z harmono-

gramem odbioru dostarczonym przez podmiot odbierający odpady komunalne poprzez pojemniki o po-

jemości 240 lub 120 litrów w kolorze żółtym oraz worki o pojemności 120 litrów o odpowiedniej wy-

trzymałości w kolorze żółtym, 

b) papier i tekturę - odbiór raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez podmiot 

odbierający odpady komunalne poprzez 120 litrowe worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze nie-

bieskim, 
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c) szkło - odbiór raz na kwartał zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez podmiot odbierający odpa-

dy komunalne poprzez 120 litrowe pojemniki w kolorze zielonym, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji oraz odpady 

zielone: 

- z terenu miasta – odbiór raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez 

podmiot odbierający odpady komunalne poprzez 240 lub 120 litrowe pojemniki w kolorze brązowym 

z zastrzeżeniem, iż pojemniki te nie mogą być wyścielane żadnymi foliowymi workami, 

- z terenów wiejskich – odbiór co najmniej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem odbioru dostar-

czonym przez podmiot odbierający odpady komunalne poprzez 240 i 120 litrowe pojemniki w kolorze 

brązowym z zastrzeżeniem, iż pojemniki te nie mogą być wyścielane żadnymi foliowymi workami, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - 

odbiór tych odpadów będzie przeprowadzony raz na pół roku w terminach wskazanych przez podmiot 

odbierający odpady komunalne z miejsc przed wejściem na teren nieruchomości, 

f) odpady zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów): 

- z terenu miasta - odbiór raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez podmiot 

odbierający odpady komunalne poprzez pojemniki przeznaczone do odbioru tych odpadów, 

- z terenów wiejskich - odbiór co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem dostarczonym 

przez podmiot odbierający odpady komunalne poprzez pojemniki przeznaczone do odbioru tych od-

padów; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą - altaną śmietnikową: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień poprzez 

1100 litrowe pojemniki w kolorze żółtym, 

b) papier i tekturę - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień poprzez 1100 litrowe pojemniki w kolorze niebie-

skim, 

c) szkło - nie rzadziej niż raz na tydzień poprzez 1100 litrowe pojemniki w kolorze zielonym, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - 

odbiór tych odpadów będzie przeprowadzony raz na pół roku w terminach wskazanych przez podmiot 

odbierający odpady komunalne z miejsc wyznaczonych koło zastaw - altan śmietnikowych, 

e) odpady zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów): 

- z terenu miasta - odbiór nie rzadziej niż dwa razy na tydzień poprzez pojemniki i kontenery przezna-

czone do odbioru tych odpadów, 

- z terenów wiejskich - odbiór raz na dwa tygodnie poprzez pojemniki i kontenery przeznaczone do od-

bioru tych odpadów, 

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji: 

- z terenu miasta - odbiór nie rzadziej niż raz na tydzień poprzez 240 litrowe pojemniki w kolorze brą-

zowym z zastrzeżeniem, iż pojemniki te nie mogą być wyścielane żadnymi foliowymi workami, 

- z terenów wiejskich - odbiór nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc poprzez 240 litrowe pojemniki w 

kolorze brązowym z zastrzeżeniem, iż pojemniki te nie mogą być wyścielane żadnymi foliowymi 

workami, 

g) odpady zielone - odbiór dwa razy w miesiącu w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia (w miesiącu 

kwietniu i grudniu 1 raz) na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania do podmiotu odbierającego odpady 

komunalne przez właściciela - zarządcę nieruchomości. Odbiór odpadów będzie realizowany z miejsc 

usytuowania zastaw – altan śmietnikowych lub w przypadku braku miejsca wokół nich bezpośrednio z 

terenów zielonych zlokalizowanych przy poszczególnych budynkach wielolokalowych. Miejsce i sposób 

wykonania odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniane pomiędzy podmiotem odbierającym od-

pady komunalne a właścicielem - zarządcą nieruchomości. 
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§ 4. 1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie dostar-

czać następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: 

1) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony powstające w gospodarstwach domowych; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagają-

cych pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; 

5) odpady zielone; 

6) chemikalia. 

2. Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o którym mowa w 

ust. 1 podaje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu pod adresem www.wielun.pl. 

§ 5. Harmonogramy, o których mowa w § 3 pkt 1, dostarcza się bezpośrednio poszczególnym właścicielom 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wieluń przez podmiot odbierający odpa-

dy komunalne oraz zamieszcza się je na jego stronie internetowej oraz stronie internetowej www.wielun.pl.  

§ 6. Na stronie internetowej www.wielun.pl oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu za-

mieszcza się również szczegółowe informacje o terminach i sposobie wykonywania zbiórek okresowych mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w terminie 7 dni roboczych od zda-

rzenia, mają prawo do zgłaszania Burmistrzowi Wielunia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnego 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości dokonuje osobiście w Urzędzie Miejskim 

w Wieluniu, w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 

2, 98-300 Wieluń, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, telefonicznie na nr: (43) 886-02-15, 

faksem na nr: (43) 886-02-06 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicz-

nej: odpady@um.wielun.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, termin i opis niewłaściwego 

świadczenia usługi, dane do kontaktu: nr telefonu lub adres e-mail oraz w przypadku reklamacji odbioru odpa-

dów bezpośrednio z terenu nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy adres nieruchomości, której doty-

czy. 

4. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/235/16 z dnia 24 maja 2016 r. Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie 

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

cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z  

2016 r. poz. 2594; z 2017 r. poz. 2974). 

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu 

 

 

Tomasz Akulicz 
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