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UCHWAŁA NR VIII.54.2015
RADY GMINY STARA BŁOTNICA
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stara Błotnica
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli oraz zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli tych
nieruchomości:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) 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.
§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Stara Błotnica,
odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 5 ust. 1.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości :
1) zmieszane odpady komunalne i odpady mokre;
2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe);
3) szkło;
4) odpady zielone;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów zostały określone
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Stara Błotnica
3. Odpady, o których mowa w ust. 1, od pkt. 2 do 5 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.
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4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym z podmiotem odbierającym odpady.
5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów określone w harmonogramie
odbioru.
6. Wójt Gminy Stara Błotnica podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
7. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do worków i pojemników
przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą
odbierane w przypadku wystawienia przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych.
§ 4. Odpady wymienione w §3 ust.1 pkt. Od 1 do 4 będą odbierane 1 raz w miesiącu. Odpady wymienione
w §3 ust. 1 pkt. 5 – 2 razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie.
§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonym przez Gminę Stara Błotnica
przy współpracy z podmiotem odbierającym odpady z nieruchomości zabudowanych odbierane są w każdej
ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej
wymienione odpady:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) odpady zielone;
8) popiół i żużel;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) odpady niebezpieczne (chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin, itp.);
14) tekstylia.
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić
przyjęcia innych niż wymienione w ust.1 odpadów.
5. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić
przyjęcia jeżeli odpady nie są odpowiedni posegregowane.
6. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach lub miejscu
wskazanym przez pracownika obsługującego punkt,
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
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7. Wójt Gminy Stara Błotnica podaje do publicznej widomości lokalizacje punktu selektywnego zbierania
odpadów, godziny jego otwarcia oraz listę odpadów w nim odbieranych.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – 48 385 77 90 w. 30.
§ 7. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazane zostaną do
zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych wskazanej
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 dla gminy Stara Błotnica.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

