
UCHWAŁA NR XXXIII.218.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 31 maja 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.18ust.2pkt15, art.40 ust.1ustawy z dnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016r. poz.446 zpóźn.zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości 
i porządku wgminach (tj. Dz.U. z2016r. poz.250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób izakres świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych izagospodarowania tych odpadów, wzamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych; 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 
prowadzone minimum dwa razy wmiesiącu. 

3) odbieranie odpadów zebranych wsposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 
prowadzone: 

a) papier itektura oraz opakowania zpapieru itektury – będzie odbywać się zczęstotliwością co najmniej co 
8tygodni, 

b) szkło iopakowania ze szkła – będzie odbywać się zczęstotliwością co najmniej co 8tygodni, 

c) tworzywa sztuczne imetale oraz opakowania ztworzyw sztucznych imetali , atakże opakowania 
wielomateriałowe - będzie odbywać się zczęstotliwością co najmniej 2razy wmiesiącu wokresie letnim ( 
maj – wrzesień ) oraz co najmniej co 5tygodni wokresie zimowym ( październik – kwiecień), 

d) odpady ulegające biodegradacji - będzie odbywać się zczęstotliwością co najmniej 1raz wmiesiącu 
wokresie letnim ( maj – wrzesień ) oraz co najmniej co 8tygodni wokresie zimowym ( październik – 
kwiecień);

4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, chemikalia (farby, lakiery, 
przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte opony, baterie iakumulatory należy przekazać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać podczas okresowych akcji zbierania 
odpadów, zgodnie zharmonogramem odbioru dla danej miejscowości 

5) odpady budowlane irozbiórkowe do 500kg należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; ww. odpady wwiększej ilości będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 

6) przeterminowane leki należy przekazywać do pojemników do zbierania przeterminowanych leków, które 
znajdują się waptece na terenie Gminy; 

7) odpady zpielęgnacji ogrodów iodpady zielone należy przekazać do punktu zbierania odpadów 
komunalnych lub kompostować wkompostownikach;

§ 3. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się następujące rodzaje 
odpadów powstających wgospodarstwie domowym: 

1) odpady zpapieru itektury, 

2) metale i tworzywa sztuczne iopakowania wielomateriałowe, 

3) opakowania ze szkła , 

4) meble iinne odpady wielkogabarytowe, 

5) zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, świetlówki iinne źródła światła, 

6) przeterminowane leki ichemikalia, 
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7) zużyte baterie iakumulatory, 

8) zużyte opony wilości do 4sztuk ośrednicy do 120cm, 

9) bioodpady iodpady zielone, 

10) odpady budowlane irozbiórkowe.

2.  W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, znajdującym się wmiejscowości Lubomierz, do którego są 
dostarczane odpady zterenu Gminy Stara Kamienica ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne 
frakcje odpadów komunalnych. 

3.  Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady 
komunalne zebrane wsposób selektywny. 

4.  Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz 
wlokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych wnich frakcji 
odpadów. 

5.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do 
piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów, októrych mowa w§ 2odbywa się zgodnie zharmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, zktórym Gmina Stara Kamienica zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych znieruchomości zamieszkałych. 

2.  Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w§ 2, które zostały wystawione przed posesję, lub 
wmiejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości. Odpady komunalne wystawione winnych miejscach, wszczególności wmiejscach, do których 
niejest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, niepodlegają odbiorowi. 

3.  Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie zzasadami określonymi 
wRegulaminie utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Stara Kamienica, będą traktowane jako 
odpady zmieszane.

§ 5. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do Urzędu Gminy Stara Kamienica osobiście, telefonicznie lub 
pisemnie, atakże za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, codziennie wgodzinach pracy Urzędu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXII.150.2016 Rady Gminy Stara Kamienica zdnia 30czerwca 2016r wsprawie 
określenia szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego zmocą obowiązującą od 1lipca 2017r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Kuczewska
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