UCHWAŁA NR XXXI/201/12
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.),
Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach
domowych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli prowadzona jest ona
w miejscu zamieszkania.
§ 3. Ustala się, iż ilość odpadów odbieranych w ciągu miesiąca z nieruchomości uzależniona jest od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) odpady komunalne zmieszane – 60 l miesięcznie na jednego mieszkańca,
2) tworzywa sztuczne, makulatura i szkło – w każdej ilości.
§ 4. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz
w miesiącu kalendarzowym.
2. Odpady komunale zbierane w sposób selektywny, odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz
w miesiącu kalendarzowym.
3. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podane zostaną w harmonogramach odbioru odpadów
komunalnych. Harmonogramy te zostaną dostarczone mieszkańcom oraz dostępne będą na stronie internetowej
Urzędu Gminy Duszniki.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany będzie
z częstotliwością dwa razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminów i miejsc zbiórki, a także będzie można go
oddawać w punktach selektywnej zbiórki odpadów; zabrania się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
§ 5. 1. Segregacja odpadów wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały polega na oddzielnym zbieraniu
w gospodarstwach domowych następujących grup odpadów:
1) tworzywa sztuczne (m. in. zgniecione plastikowe butelki) zbierane będą do worków w kolorze żółtym,
2) makulatura zbierana będzie do worków w kolorze niebieskim,
3) szkło (bez podziału na białe i kolorowe) zbierane będzie do worków w kolorze zielonym,
4) odpadów wskazanych w § 8 ust. 1 zbieranych w punktach selektywnej zbiórki odpadów.
2. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów
gromadzonych w workach będą dostarczane nowe worki na te odpady, które zostały odebrane.
3. Pozostałe zmieszane odpady z gospodarstw domowych zbierane będą do pojemników.
§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w §
5 niniejszej uchwały, traktowane będą jako odpady zmieszane.
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§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki i worki wypełnione odpadami
komunalnymi przed posesję przy krawędzi jezdni lub na chodnik przed wejściem na teren posesji do godz. 7:00
w dniu odbioru przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu.
2. Pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi wystawione w innych miejscach niż określone w ust.
1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają
odbiorowi.
§ 8. 1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, metale, zużyte opony oraz odpady biodegradowalne, w tym zielone będzie można oddawać
w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki.
2. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki zostanie dostarczona
mieszkańcom oraz dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Duszniki.
§ 9. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki,
a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Duszniki.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Duszniki powinna przyjąć szereg uchwał, w tym
uchwałę 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
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W uchwale określono w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych
w sposób selektywny, a także sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach stałej opłaty pozwoli zapewne
w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych w niedozwolony sposób, szkodliwy dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
Uchwała 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
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego
i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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