UCHWAŁA NR XXVI/253/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 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 terenie Gminy Czarny Dunajec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1.
Realizowane przez Gminę usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmować będą wyłącznie odpady wytwarzane przez gospodarstwa
domowe, powstające na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców (zwanych dalej zamieszkałymi).
§ 2.
1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, zapewnia się odbiór następujących rodzajów odpadów:
1)odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe,
wielomateriałowe,
2)odpady niebezpieczne, w tym odpady w postaci baterii i akumulatorów, przeterminowane leki i chemikalia,
3)odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
4)odpady budowlane i rozbiórkowe,
5)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. W zakresie wymogów przygotowania i przekazywania odpadów komunalnych do odbioru Właściciele
nieruchomości są zobowiązani do stosowania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czarny Dunajec .
§ 3.
1. Odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe, odpady
wielomateriałowe, gromadzone wspólnie jako frakcja sucha, jak również wszelkie odpady komunalne nie
mieszczące się w kategoriach odpadów wymienionych w § 2, gromadzone wspólnie jako frakcja mokra, będą
odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, według podanego do publicznej wiadomości harmonogramu.
2. Odpady będą odbierane z poboczy dróg gminnych, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec.
§ 4.
1. W celu odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów w postaci baterii
i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, a także w celu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zorganizowany zostanie mobilny punkt selektywnej zbiórki na terenie miejscowości Czarny
Dunajec.
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2. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 będzie prowadzony nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Miejsce,
terminy odbioru, a także nazwa podmiotu prowadzącego odbiór odpadów na zlecenie Gminy zostaną podane do
wiadomości publicznej.
3. Odpady w postaci baterii będą odbierane również w punktach zbiórki zorganizowanych w szkołach na
terenie Gminy oraz w budynku Urzędu Gminy.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki
samodzielnie.
§ 5.
1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, a także wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny
będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach organizowanej cyklicznie zbiórki, nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy, w terminach podanych do wiadomości publicznej.
2. Odpady będą odbierane z poboczy dróg gminnych, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec.
§ 6.
1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące czysty gruz budowlany, rozbiórkowy, ziemię, żwir
z wykopów, oraz kamienie – będą odbierane w punkcie wyznaczonym przez Gminę na terenie sołectwa.
2. W celu pozbycia się gruzu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do skontaktowania się z sołtysem
miejscowości i ustalenia terminu oraz innych warunków odbioru odpadów.
3. W przypadku braku możliwości odbioru odpadu w sposób wskazany w ust. 1 i 2 odpady będą odbierane
z terenu nieruchomości przez firmę wywozową działającą na zlecenie Gminy po uprzednim skontaktowaniu się
z pracownikiem Urzędu Gminy, w celu ustalenia terminu oraz innych warunków odbioru odpadów.
4. Odbierany będzie wyłącznie czysty gruz, nie zmieszany z innymi rodzajami odpadów, w szczególności nie
zmieszany z odpadami niebezpiecznymi.
§ 7.
Gmina zapewnie właściwe zagospodarowanie odpadów, w szczególności przekazanie odebranych odpadów
do unieszkodliwienia i odzysku oraz osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i składowania odpadów.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 9.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od
1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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