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UCHWAŁA NR XI/63 /19
RADY GMINY CZEREMCHA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Czeremcha
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio
z nieruchomości zamieszkałych są odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło (białe i kolorowe),
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół i żużel,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej:
1) odbiór odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 pkt 1-5 i 7 – raz na miesiąc;
2) odbiór bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – w okresie od kwietnia
do października – raz na dwa tygodnie, w pozostałe miesiące – raz na miesiąc.
§ 4. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej:
1) odbiór odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 pkt 1-5 i 7 – raz na miesiąc;
2) odbiór bioodpadów – w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, w pozostałe miesiące
– raz na miesiąc;
3) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – w okresie od kwietnia do października
– raz na tydzień, w pozostałe miesiące – dwa razy na miesiąc.
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§ 5. Następujące rodzaje odpadów: odpady wymienione w § 2 pkt 1-6, komunalne odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży – mieszkańcy dostarczają do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usytuowanego przy ulicy Duboisa w Czeremsze, w godzinach
8.00 - 15.00. Punkt nieczynny w soboty, niedziele i święta.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
zgłaszać w terminie 3 dni roboczych po stwierdzeniu nieprawidłowości do Urzędu Gminy Czeremcha w formie
papierowej lub elektronicznej z podaniem danych nieruchomości i właściciela.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/130/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 21 września 2017 roku (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3536) 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Mikołaj Wasiluk

