UCHWAŁA NR XX/136/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2020 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r.poz.713 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz w sposób dobrowolny od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Lądek-Zdrój i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości każdą ilość
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone;
7) niesegregowane (zmieszane) - odpady komunalne - frakcja występująca przy prawidłowej selektywnej zbiórce,
tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji lub odpady odebrane od właścicieli nieruchomości
w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów;
8) odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Pojemniki na odpady komunalne udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, o której
mowa w § 1.
3. Rodzaje, wielkość oraz kolor pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
§ 3. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne (odpady pozostałe po segregacji):
a) dla budynków jednorodzinnych :

᠆ obszar miasta Lądek-Zdrój: nie rzadziej niż raz na tydzień;
᠆ obszar wiejski Gminy: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) dla budynków wielolokalowych: :

᠆ obszar miasta Lądek-Zdrój : nie rzadziej niż raz na tydzień;
᠆ obszar wiejski Gminy: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) dla pozostałych obiektów – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
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2) papier:
a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
b) dla budynków wielolokalowych :

᠆ obszar miasta Lądek-Zdrój: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
᠆ obszar wiejski Gminy: nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
c) dla pozostałych obiektów – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
3) metale i tworzywa sztuczne:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ze wszystkich rodzajów zabudowy;
4) szkło:
a) nie rzadziej niż raz na osiem tygodni ze wszystkich rodzajów zabudowy;
5) bioodpady:
a) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
c) dla pozostałych obiektów – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem, opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i udostępnionym właścicielom
nieruchomości.
3. W przypadku konieczności dodatkowego odbioru, innego niż wynika to z częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych, dodatkowy odbiór jest wykonywany wyłącznie na indywidualne zgłoszenie telefoniczne
bezpośrednio do przedsiębiorcy.
4. Odebrane odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady uprawnionym
podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.
§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości następujących
rodzajów odpadów komunalnych, przywiezionych przez właścicieli nieruchomości własnym środkiem transportu,
z zastrzeżeniem ust.2:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo w ilości do 1 Mg na miesiąc;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, jednorazowo do 5 szt. na miesiąc;
6) leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;
7) odpady zielone;
8) bioodpady inne niż zielone;
9) papier i tektura;
10) metale;
11) tworzywa sztuczne;
12) szkło i opakowania ze szkła;
13) opakowania niemateriałowe;
14) opakowania ulegające biodegradacji;
15) tekstylia i odzież,
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16) odpady niebezpieczne,
17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1, będą przyjmowane do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
3. Gminny Punkt Zbierania Opadów Komunalnych utworzony i prowadzony będzie przez przedsiębiorcę
wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
4. Gminny 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.
5. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady powstające
w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie przyjmuje się
bezpłatnie odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 5. 1. 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.
2. Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację
zdarzenia, miejsca, czasu popełnienia, jak również osób biorących udział w zdarzeniu.
§ 6. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady, które są umieszczone
w oznaczonych pojemnikach oraz te ustawione obok pojemników.
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników
podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 8. Traci moc 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.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Uzasadnienie
Podjęcie przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju uchwały 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, jest związane z koniecznością ze zmianą ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.) od dnia
6 września 2019 r., która wprowadza m.in. obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
w podziale na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i pozostałości po sortowaniu
(odpady zmieszane).
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Lądek-Zdrój w ramach opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości.W uchwale
uwzględniono przede wszystkim odbiór w PSZOK: odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Wejście w życie uchwały z dniem 1 września 2020 roku jest dostosowaniem prawa miejscowego do
obowiązujących przepisów, które muszą być wprowadzone przez Gminy najpóźniej od dnia 6 września 2020r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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