Uchwała Nr XV/89/2015
Rady Gminy Jednorożec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm./ oraz
art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm./, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, uchwala się, co następuje:

§1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jednorożec
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość odbierania odpadów, o których mowa w pkt 1,
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
§2.
Ustala się, że w zamian za pobraną opłatę, o której mowa w § 1, odbiera się bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmuje się do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady określone w § 4 ust. 1.
§3.
1. Odbiera się od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych zebranych
w odpowiednich pojemnikach i workach, określonych w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec (zwanym dalej Regulaminem), według
następujących rodzajów:
1) odpady segregowane (selektywnie zbierane), w tym:

a) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriałowe,
b) szkło i opakowania ze szkła,
2) odpady niesegregowane (zmieszane).
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zebrane na terenie nieruchomości
niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie będą traktowane jako odpady
niesegregowane (zmieszane).
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą odbierane z częstotliwością raz
na dwa miesiące, według ustalonego harmonogramu, dostępnego w budynku Urzędu
Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą odbierane z częstotliwością raz
na miesiąc, według ustalonego harmonogramu, dostępnego w budynku Urzędu Gminy
i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
5. W danym dniu nie będą odbierane inne rodzaje odpadów komunalnych niż określone
w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4.
6. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, nastąpi po zapewnieniu
możliwości swobodnego dojazdu do pojemników i worków.
§4.
1. Przyjmuje się od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jednorożec
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów
komunalnych zebranych w sposób selektywny „u źródła”, według następujących
rodzajów:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) metale oraz opakowania z metali,
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło oraz opakowania ze szkła,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady zielone,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) znajduje
się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30.

3. Informacja dotycząca godzin pracy PSZOK-u jest dostępna w budynku Urzędu Gminy
i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
4. Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
5. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych
innych niż określone w ust. 1.
§5.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy
w Jednorożcu z/s przy ul. Odrodzenia 14:
1) osobiście,
2) pisemnie,
3) e-mailowo na adres: gmina@jednorozec.pl,
z podaniem danych kontaktowych, opisu i daty niewłaściwego zachowania (działania lub
zaniechania) oraz ewentualnych dowodów (np. zdjęć, oświadczeń innych świadków),
w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
§6.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazuje się uprawnionym
podmiotom celem poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§7.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października
2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
/Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11737/.
§8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
§9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Janusz Mizerek

