Uchwała Nr XXXV/186/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych 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. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 , poz. 1875) oraz art. 5
ust. 1 pkt 1 oraz 6r ust. 3, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu - Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:
§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wolanów oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez
właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2.

1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe);
3) szkło (butelki i słoiki);
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Z terenu nieruchomości odbierane są w ograniczonej ilości:
1) opony - do 8 sztuk w ciągu roku na gospodarstwo domowe.

3. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania zostały
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Wolanów.
4. Odbieranie odpadów o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Gminę Wolanów z podmiotem odbierającym
odpady.
5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż
określone w harmonogramie odbioru.
6. Wójt Gminy Wolanów podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w dniu odbioru odpadów
komunalnych, wystawić odpady przed wejściem na teren nieruchomości do
godz. 7.00. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia
odpadów przed nieruchomość w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym
do odbierania odpadów komunalnych.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym duży sprzęt elektryczny i
elektroniczny będą odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomość.
§3.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu;
2) odpady suche - raz w miesiącu;
3) szkło - raz w miesiącu;
4) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w terminie wyznaczonym
w harmonogramie lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w terminie
wyznaczonym w harmonogramie lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
6) opony - dwa razy w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie lub do
punktu selektywnej zbiórki odpadów;
7) przeterminowane leki należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów zlokalizowanego na terenie gminy, apteki i placówki służby zdrowia;
8) odpady budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do administracji architektoniczno-budowlanej należy przekazywać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Natomiast odpady nie spełniające tej
definicji przedsiębiorca będzie odbierał za dodatkową opłatą;
9) odpady biodegradowalne, w tym zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów
(trawa, liście, drobne gałęzie) należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie gminy;
10) żużel i popiół z palenisk domowych należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie gminy.
i

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są w każdej
ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości
zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło (butelki i słoiki);
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) odpady ulęgające biodegradacji;
8) popiół i żużel;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) przeterminowane leki;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) baterie i akumulatory;
13) chemikalia (np. odpady zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, klejów,
rozpuszczalników oraz opakowania po tych środkach, pozostałości środków
ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach).
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są w
ograniczonej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela
nieruchomości zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) zużyte opony.
3. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów nie przyjmują odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie
gospodarowania odpadami.
4. Pracownicy obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych maja
prawo odmówić przyjęcia odpadów, wymienionych w ust. 1, jeżeli ich ilość
wskazuje na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są
odpadami zebranymi selektywnie.
5. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;
2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób
wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu;
3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów osoba dostarczająca odpady jest
zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w
sposób zgodny z przepisami;
4) Wójt Gminy Wolanów podaje do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Gminy Wolanów lokalizację punktów selektywnego zbierania
odpadów ze wskazaniem rodzaju odbieranych odpadów i godzin otwarcia.

§
1.

5.

Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
1) niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę należy zgłaszać w
Urzędzie Gminy Wolanów w godz. pracy Urzędu w formie pisemnej z
podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego lub telefonicznie pod numerem
teł. 48 618-60-51;
2) zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego
na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów;
3) zgłoszenie winno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów.
§6.

1. Odbieranie odpadów, o których mowa § 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Wolanów podpisze umowę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wolanów będą traktowane jako odpady zmieszane. Opłata za ich odbiór
zostanie
odpowiednio
przeliczona
według
stawki
dla
odpadów
niesegregowanych.
§7.
Szczegółowe zasady dotyczące zbierania oraz segregacji odpadów komunalnych i
przekazywania ich do odbioru określa Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy
Wolanów.
§8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9.
Traci moc Uchwała Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013roku
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.

§

10 .

Uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DŃICZĄCA
Y/fcAAlNY

Teresa Pankowska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) w drodze uchwały
należy określić 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, w szczególności należy określić ilość odpadów komunalnych odbieranych
od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez gminny punkt zbierania
odpadów problematycznych. W projekcie uchwały określono również rodzaje odpadów
i warunki przekazywania ich do gminnego punktu zbierania także tryb i sposób
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Teresa rankowska

