U C H W A Ł A Nr XXII/136/20
Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 września 2020r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 6 r ust. 3,3a, 3b, 3c, 3d,  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, 
Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje:

§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właścicieli nieruchomości.
§2
	Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa § 1, odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości objętych obowiązkiem ponoszenia opłat, następujące frakcje odpadów:

papier (inaczej makulatura np: papier, gazety, kartony, opakowania z papieru, kartonu),
szkło (np. opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub samochodowego),
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, także nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,
odpady zielone (bioodpady) tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,
odpady niebezpieczne ( np., przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, oleje, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały                  o dużych rozmiarach).  Dopuszcza się zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego                        i elektronicznego w ramach odpadów wielkogabarytowych,
zużyte opony,
odpady budowlano - rozbiórkowe, gruz,  z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym,
popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym lub ogrzewających wodę paliwem stałym
tekstylia i odzież 


§3

	Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów niesegregowanych  (zmieszanych)                 i  segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa  w § 2  komunalnych oraz bioodpadów, odpadów zielonych: 

	Odpady zmieszane -  1 raz na miesiąc prócz VI-X - 2 razy w miesiącu
	Papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło i opakowania wielomateriałowe - 1 raz                  w miesiącu

Przeterminowane leki  - Samodzielne dostarczenie do pojemników  rozmieszczonych                       w aptekach i budynku  urzędu gminy
	Chemikalia- odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w specjalnych przeznaczonych na te odpady workach koloru czerwonego z napisem niebezpieczne – 2 razy w roku
	Zużyte baterie i akumulatory - Samodzielne dostarczenie do pojemników  rozmieszczonych        w aptekach i budynku  urzędu gminy lub 2 razy w roku
Odpady zielone i ulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu, od VI-X 2 razy w miesiącu  lub kompostowanie  w przydomowych kompostownikach
Meble i inne  odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - minimum 2 razy w roku
	Tekstylia i odzież- samodzielne dostarczenie do pojemników rozmieszczonych po terenie Gminy Niedźwiedź
	Częstotliwość i harmonogram zbiórki odpadów komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom za pośrednictwem   m. in.  strony internetowej, a także w postaci broszur informacyjnych.

§4
	Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny. 
	Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki, że segregacja została spełniona określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź.
	Ogranicza się ilość przyjmowanych odpadów o których, mowa w §2 pkt. 7 i 9 w ramach pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 0,5m3, jednakże nie więcej niż 2m3/ rok na gospodarstwo domowe. Ustala się, że meble i inne odpady wielkogabarytowe, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz, w terminie i w sposób określony przez gminę.


                                                                                        §5
Podmiot odbierający odpady ma obowiązek przeprowadzania kontroli prawidłowej segregacji wystawionych do odbioru odpadów.
	Odpady powstałe na terenie nieruchomości, które nie zostały posegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź, odebrane będą przez podmiot odbierający odpady jako odpady niesegregowane „Zmieszane”. 
	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej i notatki służbowej oraz do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy oraz właściciela nieruchomości.
	W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 Wójt Gminy Niedźwiedź może wydać decyzję o naliczeniu opłaty podwyższonej w wysokości określonej w odrębnej uchwale (zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

                                                                                       
                                                                                        §6
W zamian za uiszczoną opłatę gmina przeprowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną dla właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy. 
Kampania obejmie co najmniej:
 1) informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania
      odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;
 2) informację o sposobie i zakresie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty; 
3) edukację w zakresie zbierania selektywnego odpadów.
 § 7
Traci moc uchwała Nr XXXVI/243/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania  odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2017r. poz.4734).


§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź 

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

