Projekt
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 181/XX/16
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
na terenie Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) , po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Gminy Nowa Ruda ustala się, iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość
odpadów komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień,
3) odbieranie odpadów zebranych selektywnie w workach prowadzone będzie z częstotliwością nie
rzadziej niż raz na miesiąc,
4) odbieranie odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach (typu dzwon) prowadzone będzie
po zapełnieniu się tych pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał,
5) odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie
prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, nie
rzadziej niż raz na pół roku.
§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustala się, iż:
1) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach
Gminy Nowa Ruda nieodpłatnie przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców niżej wymienione
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
a) szkło z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
b) papier i tektura,
c) opakowania z plastiku z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych
i truciznach.
2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są dostarczone
przez mieszkańców niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
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b) zużyte baterie i akumulatory,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) zużyte opony,
f) odpady zielone,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy umieszczony jest wykaz rodzajów odpadów przyjmowanych
w danym punkcie.
§ 4. 1. Odbiór odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 dostarczonych przez mieszkańców, własnym
transportem i na własny koszt odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy z Gminą Nowa Ruda.
2. Harmonogram odbioru odpadów jest udostępniony właścicielom nieruchomości
zamieszkałych, z których odbiór ma być dokonywany.
§ 5. Odbiór odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 dostarczonych przez mieszkańców, własnym
transportem i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się
będzie w godzinach jego otwarcia.
§ 6. Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w terminie do dwóch dni roboczych po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden
z następujących sposobów: osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podany do publicznej wiadomości adres e-mail.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr 236/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Bogdan Tarapacki
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Uzasadnienie
Zgodnie art. 6 r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy jest obowiązana do określenia,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 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.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały przez Radę Gminy Nowa Ruda jest zasadne.
Przewodniczący Rady
Bogdan Tarapacki
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