UCHWAŁA NR XXXV/282/2017
RADY GMINY NOWE OSTROWY
z dnia 27 października 2017 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada Gminy Nowe Ostrowy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Ostrowy 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 przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady zielone;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) opakowania wielomateriałowe;
14) odzież i tekstylia;
15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
16) pozostałości z sortowania.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą ilość zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 4. Ustala się sposób i częstotliwość odbierania z terenu nieruchomości następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania – winny być
zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu;
2) tworzywa sztuczne i metale – winny być zbierane w pojemnikach lub workach na terenie
nieruchomości i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
3) szkło – winno być zbierane w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości i przekazywane
odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone – winny być zbierane
i zagospodarowane we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach. W przypadku braku
kompostownika winny być zbierane w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości
i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące;
5) papier – winien być zbierany w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości i przekazywany
odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.
§ 5. 1. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady
budowlane i rozbiórkowe, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia – winny być zbierane
i przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK.
2. Przyjmowanie odpadów w PSZOK odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
3. Adres PSZOK wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów będzie dostępny dla
mieszkańców na stronie internetowej Gminy Nowe Ostrowy oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
4. Koszt przyjęcia odpadów do PSZOK wliczony jest w koszt ponoszonej przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia
odpadów nie jest wliczony w ww. opłatę i ponosi go osoba dostarczająca.
5. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

w sposób

selektywny

§ 6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistniałej sytuacji zgłasza do
Urzędu Gminy Nowe Ostrowy takie zdarzenie. Zgłoszenie musi być w formie pisemnej i zawierać
minimum następujące informacje:
1) określenie podmiotu, który niewłaściwie świadczy usługi odbioru od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych;
2) określenie miejsca i daty niewłaściwego świadczenia usług odbioru od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych;
3) opis na czym polegało niewłaściwe świadczenie usług odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych;
4) czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie.
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§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym
podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.
§ 9. Traci moc uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 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 (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2015 r. poz. 1381, z 2016r. poz. 3853).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy
Jacek Olesiński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób
i zakres 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.
Uchwała wskazuje frakcje odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości oraz
częstotliwość ich odbioru w zamiana za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określa również sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach uchwała precyzuje także tryb i sposób zgłaszania przez właściciela
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy
Jacek Olesiński
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