Uchwała Nr XXXIV/ 203 /17
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289) - po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie - Rada Gminy Niedrzwica Duża
uchwala, co następuje:
§1
Gmina Niedrzwica Duża w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości zamieszkałych oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
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§2
Gmina Niedrzwica Duża w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy zapewnia:
1) odbiór bezpośrednio z nieruchomości zebranych odpadów komunalnych z podziałem
na frakcje:
a. zmieszaną „niesegregowane odpady komunalne”,
b. surowcową z podziałem na frakcje:
-papier, tektura,
- szkło,
- metal, tworzywa sztuczne.
2) przyjęcie pozostałych odpadów komunalnych w szczególności: zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów
budowlanych
i
rozbiórkowych
stanowiących
odpady
komunalne,
odpadów
biodegradowalnych w tym zielonych, popiołu oraz odpadów surowcowych dostarczonych
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
W ramach usługi od właściciela nieruchomości zamieszkałej raz w miesiącu będą odebrane
zmieszane odpady komunalne „niesegregowane odpady komunalne” zgromadzone
w odpowiednich pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l oraz frakcja surowcowa odpadów
zgromadzona w odpowiednio oznakowanych workach z podziałem na frakcję:
- papier, tektura – worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”
- szkło – worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”
- metale i tworzywa sztuczne – worki w kolorze żółtym z napisem „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE”.
PSZOK funkcjonuje na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej
przy ul. Górki 43 A i jest czynny w każdą sobotę w godzinach 800-1400.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł przekazać w ciągu roku kalendarzowego
do punktu PSZOK nie więcej niż:
1) 1 m3 odpadów zielonych na jedno gospodarstwo domowe,
2) 1 Mg odpadów budowlanych w postaci gruzu itp. odpadów na jedno gospodarstwo domowe,
3) 1 m3 odpadów budowlanych w postaci styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej
itp. odpadów na jedno gospodarstwo domowe.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK będą określone w regulaminie PSZOK.
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7.

Na PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady wskazane w ust. 1 pkt 1 lit b oraz w pkt. 2
niniejszego paragrafu dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie
z podziałem na wskazane frakcje. Odpady niespełniające wskazanego wymogu nie będą
przyjmowane.
Uwagi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych można składać ustnie bądź pisemnie, osobiście w Urzędzie
Gminy Niedrzwica Duża w godzinach pracy urzędu od 800 - 1500, telefonicznie pod numerem
81 517 50 85, bądź za pomocą poczty elektronicznej info@niedrzwicaduza.pl.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.
§4
Traci moc Uchwała nr XV/95/16 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 8 marca 2016r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi
w życie dnia 1 listopada 2017r..

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Dziekanowski

Uzasadnienie
Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów(Dz. U. z 2017r.,
poz. 19), zobowiązał do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: papieru,
szkła , metali i tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, jednocześnie
określił kolor pojemników i worków do zbierania tego typu odpadów. W związku z nowym
obowiązkiem należy podjąć uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zakresie określonym w art. 6 r ustawy z
dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289).
Projekt uchwały określa, jakie frakcje odpadów, w jakiej ilości i z jaką częstotliwością
zostaną odebrane przez Gminę Niedrzwica Duża od właścicieli nieruchomości, w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przedmiotowa ustawa daje możliwość ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów
przez punkty PSZOK tj. odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. W uchwale
zaproponowano ograniczenie przyjmowanych odpadów zielonych i budowlanych w celu
zachęcenia właścicieli nieruchomości do zagospodarowania tego typu odpadów we własnym
zakresie (w przypadku odpadów zielonych przez kompostowanie).
Zgodnie z treścią ustawy art. 6r ust 3 c wspomnianej ustawy rada gminy podejmuje
uchwałę, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Uchwała
została pozytywie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lublinie opinią znak HK ………..z dnia……………..
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy Niedrzwica Duża
uchwały w przedmiotowej sprawie.

