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UCHWAŁA NR XXVII/228/17
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) Rada Miejska
w Nałęczowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/141/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się treść §1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Nałęczów będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości następujących odpadów komunalnych:
a) zmieszanych odpadów komunalnych – bez limitu wagowego,
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych - bez limitu wagowego,
c) odpadów wielkogabarytowych - bez limitu wagowego,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - bez limitu wagowego;
2) odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości dla:
a) zmieszanych odpadów komunalnych:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów oraz
z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce – raz na dwa tygodnie,
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - raz
w miesiącu,
- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu;
b) odpadów zebranych selektywnie tj. papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru
i odpadów opakowaniowych z tektury) metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali), tworzyw
sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych) oraz szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła) odbierane są:
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- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów oraz
z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce - raz na dwa tygodnie,
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - raz
w miesiącu,
- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu;
c) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów oraz
z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce - raz na dwa tygodnie,
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - jeden raz w miesiącu,
- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu;
d) odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w roku,
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy w roku,
f) popiołu w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów – 6 razy w roku, od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są:
1) telefonicznie pod nr 81 50 14 500 wew. 34,
2) drogą mailową na adres: odpady@naleczow.pl ,
3) osobiście w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, pok. 30,
4) pocztą na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów”;
2) w §2:
a) zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:
1) przeterminowane leki,
2) chemikalia,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
9) papier,
10) szkło,
11) metale,
12) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
13) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”,
b) po ust. 2, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku.
Przewodniczący Rady
Jacek Wilk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/228/17
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 23 marca 2017 roku
Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Nałęczów
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 15.00 do 19.00.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów przez PSZOK może być okresowo
wstrzymane. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje
z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej:
www.naleczow.pl
§3
1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby
zamieszkujące gospodarstwa domowe, uiszczające na bieżąco opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminie Nałęczów.
3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy
Nałęczów.
4. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
1)
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpadów zielonych (liście, skoszona trawa, inne odpady roślinne),
2)
przeterminowane leki (opakowania po lekarstwach),
3)
chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach),
4)
zużyte baterie i akumulatory,
5)
zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt AGD/RTV, rtęciówki,
żarówki, świetlówki),
6)
meble i inne odpady wielkogabarytowe (wersalki, regały itp.),
7)
odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz z drobnych prac remontowych),
8)
pozostałe odpady budowlane z drobnych robót remontowych,
9)
folie budowlane, paszowe, worki po nawozach, kontenery Big Bag,
10) zużyte opony,
11) papier i tektura,
12) szkło,
13) metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe.
5. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
6. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone wyłącznie we własnym zakresie
przez właścicieli gospodarstw domowych.
§4
1. Obsługujący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczane odpady uwzględniając:
1) kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu,
2) kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie
domowym.
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-22. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego
Regulaminu, w szczególności:
1) odpadów zebranych nieselektywnie,
2) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
3) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
4) odpadów niebezpiecznych.
4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów
regulujących sposoby postępowania z odpadami.
§5
Obsługujący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3) rodzaj dostarczonych odpadów,
4) datę dostarczenia odpadów,
5) klauzulę: ”Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym
zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego
gospodarstwa domowego”,
6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej
PSZOK.
§6
1. Odpady mogą by dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5
tony. Transport odpadów do PSZOK oraz rozładunek zapewniają posiadacze odpadów oddawanych
do PSZOK.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz
zachowania wymogów bezpieczeństwa.
3. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
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