Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/342/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art 6 r. ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Karpacz będzie świadczyła następujące usługi:
1) odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne:
a) odpadów zmieszanych niesegregowanych, zgromadzonych w pojemnikach na odpady o pojemnościach
określonych w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz,
zwanego dalej regulaminem,
b) odpadów selektywnie zbieranych;
2) przyjęcie odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Ściegnach-Kostrzycy;
3) odbiór odpadów selektywnie zebranych z ogólnie dostępnych pojemników tzw. "gniazd" umieszczonych na
terenie gminy;
2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w regulaminie.
§ 2. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK. jest zlokalizowany na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ściegnach-Kostrzycy i jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 6:00-18:00.
2. Do PSZOK będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
2) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
3) zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe;
4) metale i złom;
5) tekstylia, w tym odzież;
6) zużyte opony;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) tworzywa sztuczne;
9) papier i tektura;
10) opakowania wielomateriałowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg/mieszkańca/rok.
3. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) odpady zawierające azbest;
2) zmieszane odpady komunalne;
3) części samochodowe;
4) szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane;
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5) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami;
6) padłe zwierzęta;
7) materiały izolacyjne, m.in. styropian, wełna mineralna, papa.
4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 3. 1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z minimalną częstotliwością:
1) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie;
2) papier - raz na miesiąc;
3) szkło - raz na miesiąc;
4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
5) odpady ulegające biodegradacji:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie.
2. Gniazda selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ogólnie dostępnych na terenie gminy, będą opróżniane
z minimalną częstotliwością - raz na dwa tygodnie.
§ 4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie internetowej gminy Karpacz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie traktowane będą jak odpady zmieszane.
§ 6. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek, uczestniczących w ich
zbiórce, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w systemie akcyjnym,
dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do
wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być
również przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych
przepisami odrębnymi.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe selektywnie zebrane, które powstają na terenie nieruchomości
zamieszkałej, mogą być dostarczone i przekazane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, bez dodatkowych
kosztów w ilości 100 kg/mieszkańca/rok po potwierdzeniu, że osoba, która dostarczyła odpady jest mieszkańcem
Karpacza albo po okazaniu kopii aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która została złożona w Urzędzie Miejskim w Karpaczu przez właściciela nieruchomości
przekazującego przedmiotowe odpady.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilościach większych niż 100 kg/mieszkańca/rok, bądź odpady
budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, należy gromadzić w sposób
selektywny w odpowiednich pojemnikach na odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu
podmiotowi na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym
do odbioru odpadów.
5. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji
zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego
przeznaczenia kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.
§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych
pojemnikach i workach.
2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach
niespełniających wymogów regulaminu nie będą odbierane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów
komunalnych.
§ 8. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Karpacz oraz
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
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1) w przypadku niewłaściwego świadczenia usług lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę, właściciele
nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi w następujący sposób:
a) pisemnie do Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54 oraz pocztą elektroniczną na adres email: kancelaria@karpacz.eu,
b) zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego
wykonania lub niewykonania usługi,
c) zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres zamieszkania/adres siedziby,
telefon kontaktowy, adres nieruchomości, której dotyczy nieprawidłowość oraz rodzaj nieprawidłowości;
2) zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń” i niezwłocznie przekazane do podmiotu odbierającego
odpady komunalne lub prowadzące PSZOK celem wyeliminowania nieprawidłowości;
3) po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Karpaczu w formie pisemnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 10. 2017r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca
Województwa Dolnośląskiego.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/105/15 Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r.
poz. 4490 ze zm.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza
Ewa Walczak
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