UCHWAŁA NR H/12/2020
RADY GMINY KRASNE
z dnia 4 marca 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), 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 zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
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. l.O d właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną ilość niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych, takich jak
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady.
2.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany z następującą
częstotliwością:
zabudowie jednorodzinnej:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
b) bioodpady:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

c) papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
d) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
e) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
0 odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-12 oraz w § 3 ust. 2 - w przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia się tych odpadów - przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tych odpadów;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
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a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) bioodpady:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
c) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
d) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
e) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
f) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-12 oraz w § 3 ust. 2 - w przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia się tych odpadów - przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tych odpadów;
3.
Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 umieszcza się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
lub workach.
4.
Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
- prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krasne.
5.
Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, traktowane będą jako odpady zmieszane.
6.
Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych.
7. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru odpadów komunalnych.
8. Wójt podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Gminy i w sposób zwyczajowo przyjęty,
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
9. 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. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mieszkaniec może przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w każdej ilości następujące odpady komunalne:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) odpady niebezpieczne;
6) chemikalia;
7) przeterminowane leki;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektorinczny;
11) meble i odpady wielkogabarytowe;
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12) odpady teksyliów i odzieży.
2.
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkaniec może przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące odpady
komunalne:
1) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - do 8 sztuk na posiadacza
pojazdu na rok kalendarzowy;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych w ilości do 1 m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok kalendarzowy.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 można przekazywać do punktów zbiórki
znajdujących się w aptekach i placówkach służby zdrowia na terenie gminy, które prowadzą taką zbiórkę.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 9 można również przekazywać do specjalnych
pojemników znajdujących się w punktach handlowych, placówkach oświatowych, urzędzie gminy, które prowadzą
taką zbiórkę.
5.
Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11 oraz w ust. 2 pkt 1, odbierane są również
w ramach zbiórki w systemie wystawki prowadzonej 2 razy w roku.
§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę
wyłonionego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2) właściciel nieruchomości samodzielnie dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w miejscach i terminach wskazanych przez gminę.
§ 5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje odebrane od właścicieli
nieruchomości:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej.
§ 6. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przekazuje selektywnie
zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do Urzędu Gminy w Krasnem:
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne,
2) telefonicznie pod nr 23 6710017,
3) elektronicznie na adres e-mail: ug_krasne@krasne.pl,
4) osobiście.
2. Zgłoszenia powinno zawierać wskazanie właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, opis i datę
niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania).
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 7 dni po zaistnieniu zdarzenia,
w którym usługa została niewłaściwie wykonana.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała nr II/l 1/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 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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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodnie:

ady Gminy

Jarosław Falkowski
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