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UCHWAŁA NR XII/87/2019
RADY GMINY BROJCE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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
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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r. ust. 3, ust 3a, ust. 3b, 3c i 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, Rada Gminy Brojce uchwala co następuje:
§ 1. 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, w szczególności:
1) rodzaje 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 prowadzącego
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o PSZOK – rozumie się przez to stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
§ 2. 1. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brojce.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z nieruchomości wszystkie odpady komunalne oraz przyjmowane będą do
PSZOK odpady określone w § 4 ust. 1.
3. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości, w każdej ilości będą odbierane następujące odpady
komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) zebrane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, odpady wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia (rozpuszczalniki, farby,
zużyte oleje), sprzęt elektryczny i elektroniczny.
4. Na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej segregacja odpadów z podziałem na papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odbywać się będzie za pomocą przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych worków lub pojemników.
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5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 3 odbywać się, będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę z podmiotem odbierającym odpady, który zostanie zamieszczony na stronie
internetowej Gminy Brojce.
6. W celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gromadzenie selektywnie zbieranych
odpadów, odbywa się w pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:
1) w kolorze niebieskim oznaczonym napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) w kolorze zielonym oznaczonym napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła;
3) w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) w kolorze brązowym oznaczonym napisem „BIO” - z przeznaczeniem na bioodpady, tj. ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, w szczególności:
1) na zabudowie jednorodzinnej:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu,
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
2) na zabudowie wielorodzinnej:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż jeden raz na 1 tydzień, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu,
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
1) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - zużyte baterie i akumulatory można
przekazać do punktów handlowych zbierających tego typu odpady, placówek oświatowych, Urzędu Gminy
oraz do PSZOK;
2) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - przeterminowane leki oraz odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, które prowadzą taką zbiórkę, jak również w PSZOK;
3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK;
4) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, placówek
handlowych, jak również będą odbierane przez Gminę w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK;
5) Odzież i tekstylia pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w ramach
zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK;
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6) Zużyte opony (samochody osobowe) - zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK;
7) Chemikalia - zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku
oraz w PSZOK;
8) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, powstałe w wyniku drobnych
robót budowlanych należy gromadzić selektywnie. Odpady te zostaną odebrane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK.
4. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone przez właściciela nieruchomości w miejscu
łatwo dostępnym, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich i nie powodujących konieczności wstępu na teren nieruchomości.
§ 4. 1. W PSZOK, który zostanie utworzony przez Gminę Brojce odbierane będą, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne, metal;
3) odpady tekstyliów i odzieży;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie na własny koszt dostarczają do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. W PSZOK ustawione będą oznakowane pojemniki lub kontenery na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia oznaczonego w harmonogramie odbioru odpadów w następujący sposób:
1) pisemnie na adres Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce;
2) za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ugbrojce@post.pl;
3) telefonicznie na nr tel. 913861194.
2. Zgłoszenia będą rejestrowane w „Rejestrze skarg” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyjaśnienia
i rozstrzygnięcia.
3. Dokonanie zgłoszenia nie uchyla obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 7. Traci moc XXI/118/2016 Rady Gminy Brojce z dnia 30 września 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.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Fudała

