UCHWAŁA NR XIV/110/16
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 22 czerwca 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych w zamian
za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a w szczególności:
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług.
§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą ilość odpadów komunalnych zebranych
na nieruchomości, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.
§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nastąpi po zapewnieniu możliwości
dostępu do pojemnika, worka lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie
z harmonogramem na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zakres świadczenia usługi obejmuje:
1) odbieranie i zagospodarowanie:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) szkła, papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zebranych
w selektywny sposób,
c) innych odpadów, w szczególności: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
innych niż niebezpieczne, komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, przeterminowanych olejów i tłuszczów, opon, zużytych przenośnych baterii i przenośnych
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bioodpadów oraz odpadów zielonych
stanowiących odpady komunalne, zebranych w selektywny sposób;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym.
§ 5. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a mianowicie:
1) co najmniej raz na miesiąc – odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach;
2) co najmniej jeden raz na kwartał – odpadów komunalnych selektywnie zebranych zgromadzonych w workach,
o odpowiedniej kolorystyce, w tym:
a) szkło opakowaniowe,
b) tekturę i papier,
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c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
d) odpady zielone;
3) nie rzadziej niż jeden raz w roku, według ustalonego harmonogramu – pozostałych odpadów komunalnych
zebranych selektywnie, w tym:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyte opony,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) odpady elektryczne i elektroniczne,
f) zużyte baterie i akumulatory.
§ 6. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne do punktów
selektywnej zbiórki odpadów;
2) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wróblew adresy punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin ich przyjmowania;
3) W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj
i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki należy zgłaszać telefonicznie pod numer
43 828 66 13, elektronicznie – e-mail: gmina@wroblew.pl, pisemnie lub osobiście do Urzędu Gminy w Wróblew,
Wróblew 15, 98-285 Wróblew, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia.
§ 8. 1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 1, odebranych od właścicieli,
realizowane będzie przez regionalną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, to jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.
2. W regionalnej instalacji MBP, o której mowa w ust.1, przetworzone zostaną wszystkie odpady komunalne
wytworzone na terenie Gminy Wróblew, w tym doczyszczone i poddane dalszemu procesowi segregacji.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Wróblew nr XXVI/143/12 z dnia 12 grudnia 2012 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.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid

Id: 7430D661-2EAF-4BF3-9B74-B02A84FCA916. Podpisany

Strona 2

