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UCHWAŁA NR XXVIII.159.2017
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane frakcje odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości:
1) odpady niesegregowane (zmieszane),
2) szkło,
3) papier i tektura,
4) tworzywa sztuczne,
5) metal,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) odzież i tekstylia,
8) odpady komunalne ulęgające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone z ogrodów,
9) przeterminowane leki,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych
prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
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§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z obszarów zabudowy
budynkami jednorodzinnymi, wielolokalowymi i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) papier i tektura – nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,
c) szkło – nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,
d) tworzywa sztuczne i metal oraz opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przecławiu:
a) zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – nie rzadziej
niż co 6 miesięcy,
d) tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe oraz szkło
– nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
e) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.) - nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
f) zużyte opony - nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
g) przeterminowane leki - nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
i) odpady komunalne ulęgające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone z ogrodów – co 4 tygodnie.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady, o których mowa w ust. 2.
4. W PSZOK ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych,
a przekazujący odpady ma obowiązek umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.
5. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust. 2 odpadów.
6. Wójt Gminy Niegosławice podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.niegoslawice.pl, Regulamin PSZOK zawierający m. in. wykaz odbieranych w PSZOK rodzajów i ilości
odpadów oraz godziny otwarcia.
§ 3. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy
zgłaszać do Urzędu Gminy, w formie pisemnej, niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;
3) krótki opis i datę zdarzenia;
4) podpis zgłaszającego zdarzenie.
3. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć materiał dowodowy (np. zdjęcia, oświadczenia
innych świadków zdarzenia), potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.
§ 4. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z opisami na pojemnikach
lub workach, traktowane będą jako odpady zmieszane.
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2. W dniu odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i wysegregowanych należy wystawić pojemniki
lub worki przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
§ 6. Traci moc uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Piechocka-Miś

