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UCHWAŁA NR 0007.127.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej
Górze uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustala się następujący sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
1) wyposażenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują lub nie zamieszkują mieszkańcy
w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych w rodzajach i ilościach
zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i zweryfikowanej
przez Gminę Czerwieńsk;
2) prowadzenie stałej konserwacji, naprawy i systematycznej wymiany podstawionych pojemników
i kontenerów na odpady zmieszane i zebrane selektywnie;
3) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, odbierane będą wytworzone następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
c) tworzywa sztuczne i metal,
d) szkło,
e) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku (wiosną i jesienią),
4) odbiór i wywóz zebranych odpadów komunalnych z miejscowości Czerwieńsk, Płoty z częstotliwością:
a) odpady zmieszane – co najmniej raz na tydzień,
b) odpady zbierane selektywnie w pojemnikach 1,1 m3 lub w workach, takich jak: makulatura, tworzywa
sztuczne, szkło kolorowe i białe – co najmniej raz na dwa tygodnie, a w pojemnikach 2,5 m3 – co
najmniej raz na miesiąc,
5) odbiór i wywóz zebranych odpadów komunalnych z pozostałych miejscowości Gminy Czerwieńsk
z częstotliwością:
a) odpady zmieszane – co najmniej raz na dwa tygodnie,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1397

b) odpady zbierane selektywnie w pojemnikach 1,1 m3 lub w workach, takich jak: makulatura, tworzywa
sztuczne, szkło kolorowe i białe – co najmniej raz na miesiąc, a w pojemnikach 2,5 m3 – co najmniej raz
na dwa miesiące.
2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 odbiera, wybrany w drodze przetargu, przedsiębiorca
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 odbiera odpady komunalne z pojemników i worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czerwieńsk, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem podanym do
publicznej wiadomości i na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.
§ 2. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez mobilne punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują, dostarczone indywidualnie luzem lub
w workach do selektywnej zbiórki następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) szkło białe i kolorowe,
b) opakowania wielomateriałowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) papier i tektura,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
i) opony,
j) przeterminowane leki,
k) chemikalia,
l) odpady zielone,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Dostarczone przez mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt, odpady komunalne
wymienione w pkt 1 przyjmowane będą nieodpłatnie, w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w godzinach ich otwarcia. Dni i godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej
wiadomości i na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIX/300/14 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (Dz. U. Woj. Lubus. z 2014 r., poz. 1182).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

