UCHWAŁA NR XXV/134/20
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych wytworzone w gospodarstwie domowym:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2. papier i tektura,
3. metale,
4. tworzywa sztuczne,
5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6. szkło,
7. bioodpady.
§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przekazują do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej jako: PSZOK),
zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej, ul. Górki 43 A, wytworzone na terenie
nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:
1. papier i tektura,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5. szkło,
6. przeterminowane leki i chemikalia,
7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11. zużyte opony,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 Mg odpadów w postaci gruzu itp., oraz do1 m3
w postaci styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej itp.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień - październik; w pozostałych
miesiącach – raz w miesiącu,
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2. odpady zbierane selektywnie, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło – raz w miesiącu,
3. odpady biodegradowalne - raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień - październik; w pozostałych
miesiącach – raz w miesiącu.
§ 4. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
§ 5. PSZOK jest czynny w każdą sobotę w godzinach 730-1500.
§ 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK będą określone w Regulaminie PSZOK.
§ 7. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK, Gmina podaje do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Gminy Niedrzwica Duża.
§ 8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie jest publikowany
na stronie internetowej gminy Niedrzwica Duża – www.niedrzwicaduza.pl oraz dostarczany mieszkańcom
w formie ulotki.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10. Uwagi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych można składać ustnie lub pisemnie, osobiście w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża
w godzinach pracy urzędu, w poniedziałki w godz. 730 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530,
telefonicznie pod numerem 81 517 50 85, za pomocą poczty elektronicznej: info@niedrzwicaduza.pl, lub za
pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /UGNiedrzwica/skrytka.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Dziekanowski
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