UCHWAŁA NR XXXVII/239/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2017 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 466 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W ramach opłaty, o której mowa w §1, odbiera się z nieruchomości, wg ustalonego harmonogramu,
każdą ilość następujących rodzajów odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lądek -Zdrój;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie, w pojemnikach w systemie indywidualnym lub w pojemnikach
w systemie zbiorczym, określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek Zdrój;
3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
zebrane w miejscach wyznaczonych w harmonogramie ogłoszonym przez gminę;
4) przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę
aptekach.
2. Pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do selektywnego zbierania udostępnia się właścicielom
nieruchomości w ramach opłaty, o której mowa w § 1, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
§ 3. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z następującą
częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój,
b) raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich.
2) odpady komunalne zebrane selektywnie:
a) papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metal - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na obszarze miasta LądekZdrój i obszarach wiejskich,
b) szkło i opakowania ze szkła- nie rzadziej niż raz na osiem tygodni na obszarze miasta Lądek-Zdrój
i obszarach wiejskich,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na obszarze
miasta Lądek-Zdrój i obszarach wiejskich, z tym, że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż
raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój,
d) odpady pozostałe po segregacji- nie rzadziej niż raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój
i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich,
e) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony - trzy razy w roku.
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§ 4. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój, będą traktowane jako odpady
zmieszane.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady, które są umieszczone w oznaczonych
pojemnikach oraz te ustawione obok pojemników.
§ 5. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który dodatkowo świadczy usługi polegające na przyjmowaniu, samodzielnie dostarczonych,
wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych :
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
b) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe z grupy 17 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
katalogu odpadów - w ilości 1 000 kg na miesiąc,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe -w ilości 200 kg na miesiąc,
e) zużyte opony - w ilości do 5 szt. na miesiąc,
f) leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach - w każdej ilości,
g) odpady zielone - w ilości 100 kg na miesiąc,
h) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone - w każdej ilości,
i) papier i tektura - w każdej ilości,
j) metal - w każdej ilości,
k) tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
l) szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,
m) opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,
n) opakowania ulegające biodegradacji - w każdej ilości.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi w środy i piątki w godzinach od 10.00 do
18.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
3. Odpady o których mowa w ust.1, będę przyjmowane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
§ 6. W przypadku świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów, w sposób niezgodny z przepisami niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości
może zgłosić telefonicznie lub pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój swoje zastrzeżenia i uwagi
w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 8. Traci moc Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 23 lutego 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 właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
W art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), gminy zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania
tych
odpadów,
w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.
Konsekwencją zmian w sposobie segregacji odpadów w uchwale w sprawie wprowadzenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój, jest wprowadzenie zmian w uchwale 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.
Na podstawie doświadczeń funkcjonowania gminnego systemu gospodarowanie odpadami od lipca 2013r.
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych jak i segregowanych sprawdziła się w praktyce.
Rzadsza częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji na obszarze wiejskim
zmniejsza koszty systemu.
Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i zasadną.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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