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UCHWAŁA NR XXVIII/156/16
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 29 czerwca 2016 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 w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Na terenie Gminy i Miasta Warta, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:
1) odpady komunalne zmieszane;
2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób;
3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły paleniskowe, odpady biodegradowalne (zielone) zebrane w selektywny
sposób.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne wymienione w ustępie 1 pkt 1 i 2 w ilości uzależnionej
od liczby pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.
§ 2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, zebrane niezgodnie z zasadami określonymi
w § 3 ust. 1-4, traktowane są jako odpady komunalne zmieszane.
§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane umieszcza się w pojemniku w kolorze innym niż wymienione
w ust. 2, 3 i 4.
2. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze białym.
3. Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się
w pojemniku lub worku w kolorze żółtym.
4. Odpady zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym.
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§ 4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Warcie świadczy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.
§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w oznaczonych pojemnikach i workach, spełniających wymagania obowiązujących norm.
2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane (nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych).
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na
teren nieruchomości.
4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Warta określa tabela stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 6. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warcie, ul. Garncarska 18, właściciel
nieruchomości zamieszkałej może przekazywać we własnym zakresie w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”), o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przekazywać we własnym zakresie w ramach uiszczonej opłaty
odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do „PSZOK” określa regulamin „PSZOK”.
§ 7. 1 Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warcie:
1) uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:
a) do 2 dni - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym terminie,
b) do 7 dni - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
c) do 14 dni - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warcie;
2) uwagi zgłasza właściciel nieruchomości telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie poprzez numery telefonów i adresy, w tym adresy elektroniczne wskazane w harmonogramie odbioru odpadów;
3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres nieruchomości, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
4) w przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tę okoliczność,
która zawiera dane wskazane w pkt 3.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXX/146/2012 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 grudnia 2012 roku
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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kopacki
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Załącznik
do uchwały nr XXVIII/156/16
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

