Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Kępisty; Gmina Krośniewice
dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXX/168/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie określenia 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, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w szczególności ilość odbieranych odpadów komunalnych i częstotliwość
ich odbierania oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane:
- papier,
- metal,
- tworzywo sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
2) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbierane są, dostarczone we własnym zakresie
przez wlaścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny nizej wymienione odpady:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 300 kg rocznie z jednego gospodarstwa
domowego;
- zużyte opony ( 4 szt/ rok – z samochodów osobowych z jednego gospodarstwa domowego);
- szkło;
- tworzywa sztuczne;
- papier;
- metal;
- odpady zielone,
- odpady tekstyliów i odzieży
§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
z nieruchomości winna być dostosowana do ilości odpadów powstających na nieruchomości i odbywać się nie rzadziej
niż:
a) raz w tygodniu dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
b) raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
a w pozostałych miesiącach raz na cztery tygodnie;

Id: 513C7D42-4B94-4719-8919-8D9B8CE29696. podpisany

Strona 1

2) odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny winien odbywać się jeden raz w miesiącu, w przypadku wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowej, jeden raz w tygodniu;
3) odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo
wywozowe jeden raz w roku;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe w zależności od potrzeb właściciela nieruchomości;
5) przeterminowane leki w trybie ciągłym przyjmowane będą także przez apteki i punkty apteczne działające na terenie
gminy w godzinach pracy tych podmiotów;
6) zużyte baterie w trybie ciągłym przyjmowane będą także w placówkach oświatowych na terenie Gminy Krośniewice
w godzinach pracy tych podmiotów;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może być odebrany w ramach opłat także
podczas objazdowej akcji tych odpadów (raz w roku) przez podmiot uprawniony do odbioru zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w terminie ustalonym przez Urząd Miejski w Krośniewicach.
§ 4. Od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się odpady komunalne wytworzone w ramach prowadzonego
gospodarstwa domowego, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
§ 5. Informacje dotyczące miejsca i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ogłaszane będą na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
§ 6. Właściciel nieruchomości może, telefonicznie lub pisemnie w terminie 24 godz. od zaistniałego zdarzenia,
zgłosić przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne do Urzędu Miejskiego
w Krośniewicach
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 8. Traci moc uchwała NR XXI/132/16 Rady Miejskiej w Krośniewice z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie określenia 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. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2655).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kępisty
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie we wrześniu 2019 r.
zobligowała gminy do dokonania korekty, m in w określeniu 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. Ustawa zobowiązuje
że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. ze względu na to iż do dnia 30 listopada 2020r. Gmina
Krośniewice ma podpisaną umowę na wywóz i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy do
końca listopada 2020r. na zasadach obowiązujących przed planowaną zmianą.
Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie tej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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