UCHWAŁA NR VI/29/2016
RADY GMINY KRASNE
z dnia 14 lipca 2016 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasne oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zebrane selektywnie,
3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umieszcza się w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach lub workach z tworzyw sztucznych.
3. Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krasne.
4. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w ust. 1, traktowane będą jako odpady zmieszane.
5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę Krasne z podmiotem odbierającym odpady.
6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
7. Wójt podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Gminy i w sposób zwyczajowo przyjęty,
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
8. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków
pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na
teren nieruchomości.
§ 3. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) odpadów komunalnych zmieszanych będzie prowadzone:
a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
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b) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność;
2) odpadów komunalnych segregowanych będzie prowadzone:
a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w miesiącu i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność.
§ 4. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie
i akumulatory, odpady niebezpieczne odbierane będą w terminach wyznaczonych w harmonogramie, co najmniej
2 razy w roku lub na indywidualne zgłoszenie – w przypadku odpadów wielkogabarytowych.
2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do punktów
zbiórki znajdujących się w aptekach i placówkach służby zdrowia na terenie Gminy Krasne.
3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, niezagospodarowane we własnym kompostowniku, umieszcza
się w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego, a ich odbiór odbywa się z częstotliwością jak dla odpadów
komunalnych segregowanych opisaną w § 3 pkt 2
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego
na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej
zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.
5. Dopuszcza się przekazanie selektywnie zebranych następujących frakcji odpadów komunalnych:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscach i terminach wyznaczonych
przez gminę.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Urzędu Gminy w Krasnem:
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne,
2) telefonicznie na nr tel. 23 6710017,
3) elektronicznie na adres e-mail: ug_krasne@krasne.pl.
2. Dokonując zgłoszenia należy podać:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
2) datę wystąpienia nieprawidłowości,
3) opis nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
§ 6. Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne przekazane zostaną do
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast zmieszane odpady komunalne
oraz odpady zielone przekazane zostaną do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
wskazanej dla Gminy Krasne w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała nr I/8/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2013 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.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Falkowski
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