UCHWAŁA NR XXX/200/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2012 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 2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 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 od dnia 1 lipca
2013r.
§ 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 zawierające frakcje:
a) papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
b) opakowań ze szkła,
c) odpadów ulegających biodegradacji, zebrane w pojemnikach lub workach 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. Worki i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach
opłaty, o której mowa w § 1.
§ 4. 1. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z następującą
częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane raz w tygodniu na obszarze Gminy Lądek-Zdrój;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje:
a) papieru i makulatury, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła- raz na dwa
tygodnie na obszarze miasta Lądek- Zdrój i obszarach wiejskich;
b) odpady ulegające biodegradacji - raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój i obszarach wiejskich;
c) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy
w roku.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 zostanie podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013r.
§ 5. 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.
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§ 6. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych 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 - w ilości 1 t na miesiąc;
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe -w ilości 350 kg na miesiąc;
e) zużyte opony - w ilości 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. Harmonogram świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest określić
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 ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania
i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym
przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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