UCHWAŁA NR XXVI/143/12
RADY GMINY WRÓBLEW
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
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości należy odebrać odpady komunalne według ilości wynikającej ze złożonej
deklaracji przez właściciela, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.
§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej
oraz wielorodzinnej, 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. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a mianowicie:
1) co najmniej raz na miesiąc - odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zgromadzonych w pojemnikach;
2) co najmniej jeden raz na kwartał -odpadów selektywnie zebranych zgromadzonych w workach, o odpowiedniej
kolorystyce, w tym:
a) szkło opakowaniowe,
b) tekturę i papier,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
d) odpady zielone,
3) nie rzadziej niż jeden raz w roku, według ustalonego harmonogramu - pozostałych odpadów zebranych
selektywnie, w tym:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) drobne odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyte opony,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) odpady elektryczne i elektroniczne,
f) zużyte baterie i akumulatory.
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§ 5. 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.
§ 6. 1. Odpady komunalne z terenu Gminy Wróblew należy przekazywać do Stacji Przeładunkowej Odpadów
Komunalnych w Sieradzu, ul Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz stanowiącej część Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, mieszczącej się w miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
2. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, o której mowa w ust.1 pełni rolę Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wróblew zwanego „PSZOK”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia mocą obowiązująca od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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