UCHWAŁA NR XXI/140/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 20 czerwca 2016r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy

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 (Dz. U. 2016., poz 446) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Wierzbica
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzbica i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. 1.Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiera się
wytworzone odpady komunalne zebrane w sposób selektywny lub nieselektywny w zależności od
sposobu wykazanego w deklaracji.
2. Przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
terenie gminy Wierzbica jest obowiązany odbierać odpady:
1) zmieszane odpady komunalne ;
2) ulegające biodegradacji ;
3) makulatura i tektura;
4) tekstylia, ubrania;
5) tworzywa sztuczne;
6) szkło;
7) metale;
8) opakowania z materiałów wymienionych w pkt. 2-7, w tym opakowania
wielomateriałowe;
9) odpady zielone ;
10) odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony
12) odpady budowlano-remontowe
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) zużyte baterie, akumulatory, ;
15) przeterminowane leki i chemikalia;
3. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywało nie rzadziej niż:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,
b) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) – 1 raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w miesiącu,
d) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny baterie, zużyte opony,
akumulatory i chemikalia – 1 raz na kwartał,
e) odbiór odpadów zielonych - 1 raz na miesiąc
f) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne samodzielnie dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów

na

4. Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywało nie rzadziej niż:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w tygodniu,
b) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) - nie rzadziej niż 1 raz na
tydzień,
c) odpady ulegające biodegradacji – 2 razy na tydzień,
d) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, zużyte opony,
akumulatory i chemikalia – 1 raz na miesiąc,
e) odbiór odpadów zielonych - samodzielnie dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów
f) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - samodzielnie
dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów
5. Odpady zostaną odpowiednio zagospodarowane przez podmiot odbierający zgodnie z umową.
6. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
a) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia
b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz metal
c) zielony z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe
d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
e) czarny z przeznaczeniem na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych
f) popiół i żużel z palenisk domowych – worek
g) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - samodzielnie
dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów
h) odpady gabarytowe, AGD, RTV, elektryczne, zużyte opony – wystawiane luzem przed
nieruchomością
7. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określonych w §2 pkt. 6 dostarczy
przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie
gminy Wierzbica.
8. Odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych tj. pożaru, huraganów, zalania, podtopienia,
osuwisk ziemi i błota, odebrane będą po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wierzbica.

§3.1. Właściciel nieruchomości wyposażony w pojemniki jest zobowiązany utrzymywać pojemniki
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Właściciel nieruchomości wyposażony w worki jest zobowiązany do odpowiedniego ich
zabezpieczenia pod względem sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia do odbioru odpadów komunalnych
dla przedsiębiorcy wykonującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy
Wierzbica poprzez wystawienie odpadów przed posesję przy drodze publicznej w terminach
określonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§4.1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony będzie przez

firmę wyłonioną w przetargu przez Gminę Wierzbica, jego lokalizacja oraz godziny otwarcia
zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenie usług przez przedsiębiorcę wykonującego usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbica, należy zgłaszać do Urzędu
Gminy Wierzbica, Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica, telefonicznie
tel. +48 618 36 38, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: wierzbica@wierzbica.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 6.1. Traci moc Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

