
UCHWAŁA NR XXXVI/407/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 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, w szczególności częstotliwości 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zaopiniowaniu przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zbierane selektywnie:

- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury,

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;

2) w §3 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) zbierane selektywnie:

- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury,

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;

3) w §6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) (SPSZOK) czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 600-2200 oraz w sobotę w godz. 600-1500.”;

4) dodaje się §6a w brzmieniu:

„§ 6a. Uzupełniającymi punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych działającymi 
w ograniczonym zakresie są prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew punkty, które zajmują się skupowaniem od mieszkańców poszczególnych rodzajów 
wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych surowców wtórnych.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVI/407/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Rada Miejska na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) określa w drodze aktu prawa miejscowego
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz 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.

Zmianie ulegają zapisy w §1. pkt 2) oraz w §3. pkt 1) lit. b), które dostosowano do treści Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).

W §6. pkt 2) zostały uaktualnione godziny funkcjonowania Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (SPSZOK) w Pleszewie zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXII/376/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/2016 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 4370).

Natomiast wprowadzony §6a umożliwia pozyskanie informacji o masie skupionych i przekazanych do
recyklingu surowców wtórnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew wytworzonych przez mieszkańców oraz
pozwoli na uwzględnienie tych odpadów do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

Projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie w dniu 20.09.2018 r. przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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