
 

UCHWAŁA NR XXXIV/150/12 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                                

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie 

Gminy Lądek. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie 

art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lądek i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg na odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Lądek. 

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane one będą według podziału na poszczególne frakcje: 

1) grupa podstawowa: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) opakowania szklane , 

c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, 

e) papier i tektura, 

2) grupa dodatkowa: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) elektryczne i elektroniczne, 

c) opony. 

§ 4. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów 

komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wymieniona w § 3 ust. 1. 

§ 5. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

1 raz na dwa tygodnie. 

        2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych: 

1)  2 razy w miesiącu :  

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, w okresie od kwietnia                          

           do października , 

2) 1 raz w miesiącu: 

a) szkło bezbarwne i kolorowe, 

b) odpady opakowaniowe z metali, 



c) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, w okresie od listopada do 

marca, 

 3) 2 razy do roku: 

a) elektryczne i elektroniczne, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

c) opony, 

4) papier i tektura co najmniej raz na pół roku. 

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez gminę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, z którym gmina zawarła 

umowę na odbiór odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsca 

gromadzenia odpadów komunalnych nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego 

dostępu do pojemników i worków firmie odbierającej odpady komunalne. 

4. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w 

przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na 

terenie placówek oświaty i świetlic wiejskich. 

5. Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie w wyznaczonych przez Urząd Gminy 

Lądek punktach selektywnej zbiórki odpadów - punktach aptecznych wyposażonych w 

specjalne pojemniki. 

§  6. Do momentu wybudowania punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady 

komunalne zbierane selektywnie, odbierane będą przez przedsiębiorcę z terenu każdej 

nieruchomości, przez tzw. mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez gminę Lądek z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 

§  7. Przedsiębiorca w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczy 

właścicielom nieruchomości worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w 

kolorach: 

1) niebieski – na papier i odpady opakowaniowe z papieru, 

2) biały – na szkło bezbarwne i kolorowe, 

3) żółty – na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe. 

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Lądek 

                                                                                /-/ Waldemar Błaszczak 

 

 

 



  

              

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXIV/150/12 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   

  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  na terenie      

  Gminy Lądek. 

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z 1 lipca 2011 roku o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wypełniając dyspozycję art. 6r ust. 3 Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek. Uchwała szczegółowo określa usługi, które 

szczegółowo będą świadczone przez gminę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości odpady będą zbierane selektywnie w podziale na 6 

frakcji. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek 

odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 

ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu 

uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Odbieranie wszystkich odpadów od właściciela 

nieruchomości w ramach jednej opłaty pozwoli na ograniczenie ilości odpadów 

zagospodarowywanych ze względów finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla 

zdrowia mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz gminy. Podział odpadów komunalnych na 2 

grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie częstotliwości wykonywania usługi. Na podstawie 

tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi zostanie przygotowany harmonogram 

odbioru odpadów. Zakres świadczonych usług przez gminę Lądek został tak zaplanowany aby w jak 

najbardziej efektywny sposób środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

dogodnego dla mieszkańców.   

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 


