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UCHWAŁA NR XXVII.141.2013
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujący 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) W zamian za opłatę Gmina będzie odbierać każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.
2) Odpady wymienione poniżej, a powstałe na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych będą
odbierane bezpośrednio z tych nieruchomości, jeśli są to:
a) odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane),
b) odpady selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji.
3) Inne odpady komunalne selektywnie zbierane a niewymienione w pkt 2 odbierane będą w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dotyczy to w szczególności:
a) odpadów wielkogabarytowych,
b) odpadów remontowo – budowlanych, pochodzących z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót,
c) opon,
d) odpadów zielonych,
e) przeterminowanych leków,
f) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itp.,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych,
halogenowych, świetlówek, innych sprzętów będących na wyposażeniu gospodarstw domowych,
i) tekstyliów, w tym ubrania,
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j) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach
rolnych.
4) Zamieszkałe i niezamieszkałe nieruchomości właścicieli zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia
powstających odpadów komunalnych w ilości zapewniającej odpowiednie zgromadzenie powstałych
odpadów na danej nieruchomości.
5) Pojemniki do gromadzenia odpadów, w które zostaną wyposażone zamieszkałe i niezamieszkałe
nieruchomości właścicieli, będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym przez firmę
odbierającą odpady komunalne.
§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne odbierane są ze wszystkich rodzajów zabudowy co najmniej 1 raz na
2 tygodnie.
2) Odpady podlegające selekcji odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt 4.
3) Częstotliwość, o której mowa w pkt 2 dotyczy następujących rodzajów odpadów:
a) tworzyw sztucznych,
b) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, i metali,
d) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
4) Selektywnie zbierane i przekazywane do odbioru są:
a) odpady ulegające biodegradacji:
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – co najmniej 1 raz w tygodniu,
- z pensjonatów, hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych itp. – co najmniej 1 raz w tygodniu,
- z pozostałych nieruchomości – w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 1 raz co
dwa tygodnie poza sezonem letnim i co najmniej 1 raz w tygodniu w sezonie letnim (przy czym przez
sezon letni rozumie się okres od 1 czerwca do 30 września);
b) odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, w godzinach jego funkcjonowania;
c) odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, zieleńców
i parków będą odbierane na indywidualne telefoniczne lub pisemne zgłoszenie złożone u przedsiębiorcy
lub na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego
funkcjonowania.
5) Odpady wymienione w pkt 3 lit. d) mogą być także dostarczane indywidualnie przez właściciela
nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego
funkcjonowania.
§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Górzyca świadczył będzie usługi
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do 14.00.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV.114.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada w sprawie
szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r.,
poz. 2616).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

