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Gminy
1.

OBOWIĄZKI GMINY
1.

Zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie.

2.

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji

przetwarzania odpadów komunalnych.
3.

Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi.
4.

Nadzorowanie gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym

realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości.
5.

Ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.
6.

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w

sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
7.

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8.

Udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty informacji o:
•

podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i
adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,
•

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
•

osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości, wymaganych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
•

punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
•

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z

gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),
zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie danej gminy
9.

Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami

komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

10.

Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11.

Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów, albo przetargu na

odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
12.

Zawieranie umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu.
13.

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów od właścicieli nieruchomości.
14.

Weryfikacja sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające

odpady komunalne.
15.

Sporządzanie gminnych sprawozdań o ilości odebranych odpadów

komunalnych z terenu gminy oraz przedkładanie ich Marszałkowi
Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
16.

Osiągnięcie następujących poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
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17.

Osiągnięcie następujących poziomów ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
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