UCHWAŁA NR XXV/142/12
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
z dnia 28 grudnia 2012 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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 komunalnym od dnia 1 lipca 2013 r.
§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości następujące rodzaje
i ilości odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane zbierane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza – w ilości do 25 litrów/osobę/tydzień;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, opakowań z tworzyw
sztucznych, opakowań ze szkła, umieszczone w odpowiednich pojemnikach lub workach, określonych
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza, w systemie indywidualnym
– w każdej ilości;
3) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, opakowań z tworzyw
sztucznych, opakowań ze szkła, umieszczone w odpowiednich pojemnikach, określonych regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza, w systemie zbiorowym – w każdej ilości;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zbierane i wystawione w miejscu służącym do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w wyznaczonych dniach wg ustalonego harmonogramu;
5) zużyte baterie zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę budynkach
użyteczności publicznej, budynkach oświatowych oraz siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.
6) 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 w systemie zbiorczym 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 w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
2) odpady komunalne zmieszane w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
3) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, opakowania z tworzyw
sztucznych i opakowań ze szkła, zbierane w systemie indywidualnym i zbiorowym - nie rzadziej niż jeden raz
na miesiąc, niedopuszczając jednak do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na 12 miesięcy.
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy gminą
i podmiotem odbierającym odpady komunalne. Harmonogram odbioru będzie udostępniony nie później niż do dnia
15 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Niemczy oraz w siedzibie i na stronie internetowej Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.
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§ 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) papier i tektura – w każdej ilości;
2) opakowania z tworzyw sztucznych – w każdej ilości;
3) opakowania ze szkła – w każdej ilości;
4) metal – w każdej ilości;
5) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
6) przeterminowane leki – w każdej ilości;
7) chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po
domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach –
w każdej ilości;
8) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień ;
12) zużyte opony, z wyłączeniem opon ciężarowych i rolniczych - w ilości nie przekraczającej jednorazowo
5 sztuk;
13) odpady zielone – w ilości nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień;
14) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości;
15) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,
odpady komunalne określone w § 4 ust. 1 zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych
odpadów jest konieczne poza harmonogramem.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w środy od godziny 11.00 do
19.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Odpady przekazywane punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych muszą być posegregowane
i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady musi umieścić odpady w miejscu lub w pojemniku
wskazanym przez podmiot obsługujący punkt.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
Kazimierz Dziadkowiec
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