UCHWAŁA NR XVIII/84/2020
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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, częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy
Krzeszyce uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 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. Uchwała dotyczy:
1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych na podstawie odrębnej uchwały Rady
Gminy Krzeszyce, zwanych dalej: " nieruchomościami niezamieszkałymi";
3) odbióru następujących odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów;
b) selektywnie zebranych: szkła, papieru w tym tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, bioodpady, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych;
c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
e) budowlano rozbiórkowych i budowlanych;
f) zużytych opon;
g) zużytych baterii i akumulatorów;
h) przeterminowanych leków i chemikaliów;
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
j) odpadów niebezpiecznych;
k) odpady tekstyliów i odzieży;
4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych
wyszczególnionych w pkt 3 lit. a-b,
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5) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
6) zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
7) utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. Odbiór odpadów komunalnych realizowany w ramach usług, o których mowa w § 1ust. 2 pkt 3,
świadczony będzie zgodnie z harmonogramem, z częstotliwością:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów:
a) zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych na nieruchomościach zamieszkałych jednorodzinnych oraz
nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej raz na dwa tygodnie;
b) zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych na nieruchomościach w zabudowie wielolokalowej w okresie
od kwietnia do października raz na tydzień, w okresie od listopada do marca co najmniej raz na dwa
tygodnie,
2) odpady komunalne zebrane selektywnie takie jak: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach lub w workach usytuowanych na nieruchomościach
wymienionych w pkt 3 lit a,b - co najmniej raz na miesiąc,
3) bioodpady zgromadzone w pojemnkach lub w workach usytuowanych na nieruchomościach wymienionych
w pkt 3 lit a,b - co najmniej jeden raz w tygodniu:
a) dopuszcza się gromadzenie bioodpadów w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, informację o tym zamiarze umieszcza się w składanej przez
właściciela nieruchomości stosownej deklaracji do Urzędu Gminy w Krzeszycach,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny, zużyte opony (w ilości
4 sztuki na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej):
a) wystawiane przed nieruchomość - co najmniej raz na 3 miesiące;
b) przekazywane na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez
gminę,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
w gospodarstwie domowym w ilości 500 kg na nieruchomość na rok, należy dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę,
6) frakcje odpadów wymienione w § 1 ust. 2 lit. g-k należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę.
§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16,
2) telefonicznie: 95 757 31 61 wew. 45,
3) mailowo na adres: sekretariat@krzeszyce.pl,
4) pisemnie na adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:
1) dane właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie - w przypadku zgłoszenia dotyczącego działań podmiotu
odbierającego odpady;
3) datę i godzinę zdarzenia oraz jego krótki opis;
4) podpis właściciela nieruchomości.
3. Wójt lub upoważniony przez niego pracownik udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do siedziby Urzędu Gminy.
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4. Zgłoszenie wniesione po terminie określonym w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
§ 4. Traci moc uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Żmijak
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UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z
późn. zm.) Rada Gminy Krzeszyce zobowiązana jest do dostosowania uchwał do zmienionych przepisów
prawa. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytwnie przez Państwowego Ispektora
Sanitarnego w Sulęcinie.
Zapisy przedmiotowej uchwały zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku segregacji odpadów
komunalnych dla wszystkich właścieli nieruchomości oraz dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych do częstotliwości wskazanych w ustawie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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