Na podstawie art.6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, 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
§1
Określa się:
1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) 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. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odbiera się z nieruchomości
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury,
małogabarytowych opakowań ulęgających biodegradacji, metali, tworzyw sztucznych,
opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstylii zebrane
w pojemnikach lub workach w systemie indywidualnym lub w pojemnikach w
systemie zbiorczym, określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Pieszyce;
3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające
biodegradacji zebrane w miejscach wyznaczonych w harmonogramie ogłoszonym
przez gminę;
4) przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we
wskazanych przez gminę aptekach.
2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym oraz pojemniki na odpady
komunalne zmieszane udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, o której
mowa w §1.
§3
1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odpady komunalne odbiera się
z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane - z minimalną częstotliwością raz w tygodniu;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury,
małogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, metalu, tworzyw
sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i
tekstylii - z minimalną częstotliwością raz w miesiącu a w okresie kwiecień wrzesień
2 razy w miesiącu dla odpadów z tworzyw sztucznych;

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony – cztery razy do roku;
§4
1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na
terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.
2:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
2) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ilości 300 kg/miesiąc,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ilości 300 kg/miesiąc,
5) zużyte opony – jednorazowo w ilości 5 szt/rok.
6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
7) odpady zielone – jednorazowo w ilości 100 kg/miesiąc,
8) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
9) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
10) papier i tektura – w każdej ilości,
11) metal – w każdej ilości,
12) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
13) szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
14) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
15) opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1, będą przyjmowane do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie gminy w
wyznaczonych dniach i godzinach.
§5
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach
telefonicznie pod numerem tel. 74 8365-268, e-mail: erwin@pieszyce.pl, pisemnie lub
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.

