UCHWAŁA NR XXV/113/2016
RADY GMINY NIEBORÓW
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 w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nieborów i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) przejmuje się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i do selektywnego
zbierania odpadów;
2) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych z częstotliwością:
a) zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym
do wiadomości mieszkańców harmonogramie,
b) szkło – raz na kwartał, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości
mieszkańców harmonogramie,
c) tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie,
d) odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz na rok, w terminach podanych
w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie;
3) przyjmuje się następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczenia ilościowego,
b) zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczenia ilościowego,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczenia ilościowego,
d) meble i odpady wielkogabarytowe – bez ograniczenia ilościowego,
e) zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych - bez ograniczenia ilościowego,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
4) przyjmuje się przeterminowane leki, zużyte baterie w wyznaczonych punktach na terenie gminy:
a) punkty odbioru przeterminowanych leków zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej urzędu
Gminy – www.bip.nieborow.pl ,
b) punkty odbioru zużytych baterii:
- Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
- Gimnazjum Nr 1 w Kompinie,
- Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku,
- Szkoła Podstawowa w Bednarach,
- Szkoła Podstawowa w Bełchowie,
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- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku,
- Szkoła Podstawowa w Mysłakowie,
- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie,
- Przedszkole w Bełchowie.
§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku
świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane
przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności
regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Nieborów.
§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pomimo zadeklarowanej segregacji), uprawniony podmiot
do dobierania odpadów komunalnych przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i informuje o tym fakcie
właściciela nieruchomości i Wójta Gminy Nieborów celem podjęcia czynności kontrolnych.
2. W przypadku, w którym mowa w ust. 1, naliczona zostanie opłata za odbiór odpadów komunalnych,
w wysokości jak za odpady zmieszane po uprzednim upomnieniu właściciela nieruchomości.
§ 5. Harmonogramy, o których mowa w § 2 pkt 2, będą bezpośrednio dostarczone przez uprawniony
podmiot, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieborów.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości,w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia, maja prawo zgłaszania
Wójtowi Gminy Nieborów przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich
26, 99 – 416 Nieborów lub telefonicznie do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska na nr telefonu:
(46) 838 – 56 – 13 wew. 207 lub elektronicznie na adres: gmina@nieborow.pl .
3. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXV/175/2012 Rady Gminy Nieborów z 17 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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