
UCHWAŁA NR 41/VI/15
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 30 września 2015 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 właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, 
ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowa Brzeźnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 92/XVII/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 21 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 325, poz. 2792).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 41/VI/15

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 września 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINYNOWA 
BRZEŹNICA I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) selektywnie zebrane:

- szkło,

- odpady suche w skład których wchodzą: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
papier oraz tektura,

- odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory;

2) odbiera się na bieżąco w wyznaczonym punkcie aptecznym lub aptece zebrane w sposób selektywny 
przeterminowane leki;

3) odbiera się na bieżąco w placówkach oświatowych i instytucjach pożytku publicznego zużyte baterie;

4) odbiera się następujące rodzaje odpadów przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

- ulegających biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane przez właściciela nieruchomości;

5) zapewnia się wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów o minimalnej 
pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbiera się od właściciela nieruchomości każdą ilość zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 3.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby 
zadeklarowanych pojemników oraz ich pojemności, w których gromadzone są odpady komunalne na danej 
nieruchomości, zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są przez gminny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 1,5 m3 z nieruchomości w ciągu roku.
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§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – raz w miesiącu;

2) odbiór odpadów suchych w skład których wchodzą: tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, papier oraz tektura – raz w miesiącu;

3) odbiór szkła – raz na kwartał.

2. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników typu KP-7 będzie następował w ciągu trzech dni roboczych od 
dnia zgłoszenia.

3. Odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz w roku w ramach 
zorganizowanej akcji.

§ 4. 1. Informację o miejscach i terminach zbiórek odpadów oraz lokalizacji i godzinach pracy punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podawane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Nowa Brzeźnica oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej przez 
właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia odpadów ponosi 
właściciel nieruchomości.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
należy zgłaszać nieprawidłowości w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) pod nr tel. 34 311 96 70;

2) pocztą elektroniczną na adres: odpady@nowabrzeznica.pl;

3) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 103;

4) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy.
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