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UCHWAŁA NR XXIII/114/2020
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Rada Gminy
Czarny Bór uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Czarny Bór będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych w każdej ilości;
2) przyjęcia określonych w § 3 ust. 1 odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych – powstałych przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów (pozostałości po segregacji),
oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
4) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki a w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki, służące
do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne (w tym popiół) – powstałe przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów
(pozostałości po segregacji) lub odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w przypadku
nieprawidłowej segregacji, oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, w tym odpadów zielonych:
a) jeden raz w tygodniu - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej,
b) jeden raz w tygodniu - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej.
2) pozostałe odpady zebrane selektywnie (papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne):
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jedno
i wielorodzinnej.
§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, świadczy usługi w zakresie przyjmowania
następujących odpadów komunalnych:
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a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
n) odpady niebezpieczne,
o) odpadów tekstyliów i odzieży,
p) odpadów niekwalifikujących 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 wymienione w ust.1, przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych udostępnione są na stronie internetowej Gminy: www.czarny-bor.pl.
§ 4. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w terminie do 3 dni po zaistnieniu
nieprawidłowości, w następujący sposób:
- osobiście,
- telefonicznie,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Czarny Bór,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@czarny-bor.pl.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Czarny Bór nr LI/260/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór:
M. Łatka

