
Uchwała Nr xvllu84/2016
Rady Gminy Czermin
z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy czermin i zagospodarowania tych odpadów' w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15' ań 40, art. 41 ust '1 i ań. 42 Ustary z dnia
8 marca 1990 r' samorządzie gminnym (Dz. U. z20'16l'' poz.446' zpóżn' zm') oraz
ań. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 Września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku W gminach (tekst jednolity: Dz' U. 20'16 r. poz.25o) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego w Mielcu wyrażonej W piśmie
znak P5K.448.26.2016 z dnia 17-06-2016r.

Rada Gminy Czermin
uchwala, co następuie:

sl
Uchwała określa szczegółowy sposób izakres śWiadczenia usług W zakresie
odbierania odpadóW komunalnych od Właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
czermin i zagospodarowania tych odpadóW' w zamian za uiszczoną przez
Właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

s2
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez Właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) _ W każdej ilości;

2) papier' metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania Wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji' odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady WielkogabaMowe, zużńe opony zebrane W sposób selektywny
_ W każdej ilości;

3) odpady budowlane irozbiórkowe zebrane w sposób selektywny _ pochodzące
z prowadzenia drobnych prac nie Wymagających pozwolenia na budowę,
zgłoszenia zamiaru budowy lub Wykonywania robót.

s3
1 ' Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenóW

nieruchomości i terenóW przeznaczonych do użytku publicznego:
1 ) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -l raz co 4 tygodnie;
2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło' opakowania Wielomateriałowe _ 1 raz

w miesiącu,
3) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone -4 razy W roku.

2' Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostavch selektywnie
zbieranych odpadóW komunalnych od właścicieli nieruchomości:



'l ) pŻeterminowane leki i chemikalia - w punKach selektywnego zbierania
odpadóW;

2) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadóW
oraz W punktach ich sprzedaży W godzinach pracy;

3) zużyty sprzęt eleKryczny i elektroniczny _ W punktach selektywnego zbierania
odpadóW orazjeden raz do roku z terenu nieruchomości;

4) meble i inne odpady wielkogabaMowe - jeden raz w roku z terenu
nieruchomości;

5) zużyte opony _ jeden raz w roku z terenu nieruchomości.

s4
1) odpady komunalne powstałe na nieruchomości zamieszkałej, posegregowane

niezgodnie z niniejszym regulaminem utrzymania czystości iporządku W Gminie
czermin, traktowane będą' jako odpady niesegregowane ( zmieszane)

2) sposób zbierania odpadóW będzie podlegał bieżącej kontroli' W przypadku
niedopełnienia przez Właścicieli nieruchomości obowiązku W zakresie
selektywnego zbierania odpadóW komunalnych, (gdy W Workach lub
po.iemnikach do selektywnej zbiórki będą umieszczone zmieszane odpady
komunalne)' podmiot prowadzący działalnośó w zakresie odbierania odpadóW
komunalnych od Właścicieli nieruchomości przyjmuje je, jako zmieszane odpady
komunalne i powiadamia o tym Gminę.

s5
odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
udostępnionym właścicielom nieruchomości W sposób zwyczajowo plzyjęty.

s6

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez pŻedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne, Właściciel nieruchomości może zgłosić ten fakt
do Urzędu Gminy w czerminie - osobiście' telefonicznie na numer tel. 17 774 19
22- w godzinach wacy Urzędu

s7
Ustala się, Że w zamian za Uiszczoną przez Właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina lub Wykonawca Wyłoniony W
drodze przetargu WyposaŹy nieruchomości W pojemniki iworki do zbierania
odpadóW komunalnych.

s8
z dniem wejścia W życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr Xxlvh24l2o12
Rady Gminy W czelminie z dnia 28'12.2012 r' W sprawie szczegołowego sposobu
izakresu śWiadczenia usług odbieIania odpadów komunalnych od lvłaścicieli
nieruchomości z terenu Gminy czermin i zagospodarowania tych odpadóW W
zamian za uiszczoną pŻez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

se



Wykonanie uchwały powierza się Wó.itowi Gminy czermin.

s10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
UŻędowym Województwa PodkaPackiego.

PŻ ewodniczący Rady Gminy

PRzEwoDNIczĄcY
liudy

RłśzXd Buldi@


