UCHWAŁA NR XV/140/2012
RADY GMINY KROTOSZYCE
z dnia 28 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz 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) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:
§1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krotoszyce i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1.Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odbierane będą od właścicieli nieruchomości, odpady komunalne w ilości 0.320Mg / rok od
jednego mieszkańca oraz bez ograniczeń podstawowe frakcje odpadów opakowaniowych
gromadzonych w gniazdach do selektywnej zbiórki.
2. do odbieranych przez gminę odpadów komunalnych zaliczają się wydzielone następujące
frakcje:
1) papier, tektura
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu danej nieruchomości uzależniona jest od
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od liczby i
pojemności pojemników, w które wyposażana jest nieruchomość.
§3
1. Ustala się, iż odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z minimalną częstotliwością:
1) odpady komunalne suche, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1-5 jeden raz na miesiąc z
pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonych jako suche,
2) odpady komunalne mokre, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 6 i 7 dwa razy na miesiąc,
z pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonych jako mokre,
3) odpady komunalne zmieszane dwa razy na miesiąc, z pojemników znajdujących się na
terenie nieruchomości oznaczonych jako zmieszane,
4) odpady wymienione w § 2 ust 2 pkt. 8-12 odbierane będą według ustalonego
harmonogramu minimum 2 razy w roku w następujący sposób:
a) przeterminowane
leki
dostarczone
do
oznakowanych
pojemników
zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy,
b) zużyte baterie dostarczone do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na
terenie gminy lub zgromadzone w przezroczystych workach tak, aby można było
zidentyfikować ich zawartość wystawione w miejscu gromadzenia odpadów,
c) chemikalia i akumulatory gromadzone w przezroczystych workach tak, aby można
było zidentyfikować ich zawartość wystawione w miejscu gromadzenia odpadów,
d) zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony w przezroczystych
workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość wystawionych w
miejscu gromadzenia odpadów lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów
przygotowany do odbioru w miejscu wystawienia pojemników ,
e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą przez podmiot
uprawniony w systemie akcyjnym.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone w workach lub kontenerach wynajętych
od podmiotu uprawnionego. Mniejsze ilości, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do właściwego organu można dostarczyć do gminnego punktu zbiórki
odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne „suche” zbierane w sposób selektywny gromadzone w pojemnikach w
punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w każdej miejscowości
na terenie gminy z zachowaniem zasad selekcji według oznaczeń dla poszczególnych frakcji,
dla których minimalna częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1 raz w miesiącu :
1) kolor
zielony
–
dla
szkła
kolorowego
i
szkłabezbarwnego,
2) kolor niebieski – dla papieru i tektury,
3) kolor żółty – dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali.
3. Ustala się częstotliwości odbioru odpadów z terenów komunalnych przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) z koszy na przystankach komunikacji dla których minimalna częstotliwość odbioru
wynosi 1 raz na dwa tygodnie.
2) z cmentarzy na zgłoszenie zarządcy.
§5

Harmonogram podany zostanie do wiadomości w formie papierowej na tablicach ogłoszeń w
sołectwach i na stronie internetowej gminy, na 7 dni przed terminem odbioru.
§6
Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę
wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r

Uzasadnienie
Z zapisów 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) wynika konieczność podjęcia przez radę gminy
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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, w szczególności ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

