
OBWIESZCZENIE NR XXXVII/2/20            
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 

1. Na podstawie art.  16  ust.  3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz.  U. z  2019  r., 
poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
uchwały Nr LIX/669/17 Rady Miejskiej w Mosinie z  dnia 29 listopada 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 (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 8403), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. 
zmieniającą uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 10682); 

2) uchwałą Nr XXXIV/264/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 24 września 
2020 r. zmieniającą uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7418). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity 
nie obejmuje: 

1) § 2  i  § 3  uchwały Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia  
28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 10682), które 
stanowią:                                          
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.               
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”; 

2) § 2  i  § 3  uchwały Nr XXXIV/264/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
24 września 2020 r. zmieniającej uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7418), które 
stanowią:                                             
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.               
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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       Załącznik  
 do obwieszczenia Nr XXXVII/2/20  
                                      Rady Miejskiej w Mosinie  
                                    z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 

UCHWAŁA NR LIX/669/17 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

 z dnia 29 listopada 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 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Miejska w Mosinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Mosina w zamian za uiszczoną opłatę, a w szczególności: 

 1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

 2) częstotliwość ich odbierania; 

 3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
 świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
 nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów. 

§ 2.1) 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 2) selektywnie zbierane odpady komunalne: 
 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 
2019 r. zmieniającej uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 10682), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2019 r. 
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a) papier, tektura (makulatura), w tym odpady opakowaniowe z tektury i papieru, 

b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) bioodpady, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są od właścicieli 
nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych  
i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem. 

3. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów 
selektywnie zbieranych:  

 1) papier, tektura (makulatura), w tym odpady opakowaniowe z tektury i papieru; 

 2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

 3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

 4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

 5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; będzie prowadzone nie rzadziej niż raz na 4 
tygodnie, zgodnie z harmonogramem. 

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bioodpadów: 

 1) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku nie 
 rzadziej niż dwa razy w miesiącu, tzn. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W okresie od 1 
 grudnia do 31 marca każdego roku nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, 

 2) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu, zgodnie  
z harmonogramem. 

5. 2) Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych  
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzone nie rzadziej niż raz  
do roku, zgodnie z harmonogramem. 

 

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXIV/264/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 
2020 r. zmieniającej uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 7418), która weszła w życie z dniem 17 października 2020 r. 
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§ 3. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK: 

 1) PSZOK zlokalizowany jest na terenie gminy Mosina w miejscowości Mosina, przy  
ul. Sowinieckiej 6G – teren Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie; 

 2) PSZOK czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 17:00  
oraz w soboty od godziny 9:00 do 15:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych  
od pracy; 

 3) Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, zwane 
 dalej odpadami, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
 gminy Mosina, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami 
 komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Mosina; 

 4)3) W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstające  
w gospodarstwach domowych: 

a) papier, tektura (makulatura), w tym odpady opakowaniowe z tektury i papieru; 

b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

d) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) bioodpady; 

g) przeterminowane leki; 

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  
i  strzykawki; 

i) chemikalia, w tym opakowania zawierające substancje niebezpieczne; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 
25 grudnia 2019 r.  
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m) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

n) zużyte opony; 

o) odpady tekstyliów i odzieży; w ilości określonej w załączniku do uchwały. Odpady 
przeterminowanych leków będą przyjmowane również w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę. 

 5) Odpady komunalne są dostarczane do PSZOK własnym transportem. 

 6) Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu  
od  przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone  
i okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Gminy Mosina za bieżący okres rozliczeniowy. 

 7) Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów  
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. 

 8) Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych  
niż określone w pkt 4. 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina, z których są 
odbierane odpady komunalne i którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, mają prawo zgłaszania telefonicznie na numer 61 8109-505, listownie  
na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie: Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina lub drogą 
elektroniczną na adres: boi@mosina.pl przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Po wpływie zgłoszenia i zweryfikowaniu osoby zgłaszającej w systemie ponoszonych opłat, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie w terminie miesiąca wyjaśniają zdarzenie, 
działanie lub zaniechanie będące przedmiotem zgłoszenia z odbierającym odpady 
przedsiębiorcą lub prowadzącym PSZOK. 

3. O sposobie załatwienia zgłoszenia informuje się zgłaszającego. 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXXVIII/363/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 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, 
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2) uchwała Nr XLI/418/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zlokalizowanego na terenie gminy Mosina. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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