UCHWALA NR XV/117/15
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wJascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy zdnia 13 wrzesnia
1996 roku o utrzymaniu czystosci i porza_dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87,
poz. 122, poz. 1688) po zacia£ni?ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie,
uchwala si? co nast?puje:
§ 1. Okresla si? szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
z nieruchomosci zamieszkatych z terenu Gminy Slawno i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczona^
przez wlasciciela nieruchomosci oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2. l . W zamian za uiszczon^ oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane beda^
z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja^ mieszkancy:
l)odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach o pojemnosci 120 L lub workach 120 L z folii
LDPE;
2) odpady komunalne zbierane w sposob selektywny gromadzone w pojemnikach o pojemnosci 120L lub
w workach 120 L z folii LDPE oddzielnie dla kazdej frakcji odpadow.
2. Odbieranie od wlasciciela nieruchomosci odpadow komunalnych bedzie prowadzone jeden raz w miesiacu.
§ 3. Punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych umiejscowione beda^ przy budynkach uzytecznosci
publicznej w Solectwach na terenie gminy i oprozniane beda^ jeden raz w miesiacu.
§ 4. l . W zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci opiate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wlasciciele nieruchomosci na ktorych zamieszkuj^ mieszkancy, mog^ na wlasny koszt dostarczyc
do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych nast?pujace frakcje odpadow komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zuzyte baterie i akumulatory;
3) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zuzyte opony;
6) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowiace odpady komunalne.
2. Odpady o ktorych mowa w ust. 1 przyjmowane beda przez gminny punkt selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w godzinach jego otwarcia, o ktorym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urz?du Gminy Slawno oraz przekazana do wiadomosci wlascicielom nieruchomosci w sposob zwyczajowo
przyjety.
§ 5. Zuzyty sprz<?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odbierane beda^ od mieszkancow raz w roku w terminach podanych do publicznej wiadomosci.
§ 6. Odbieranie odpadow odbywac si? bedzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsi?biorce,
wylonionego w drodze przetargu, z ktorym gmina podpisze umowe na odbior i zagospodarowanie odpadow
komunalnych.
§ 7. Przypadki niewlasciwego swiadczenia uslug przez przedsiebiorc? odbieraj^cego odpady komunalne od
wlascicieli nieruchomosci lub przez prowadzacego gminny punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych
nalezy zglaszac do Urz?du Gminy w Slawnie pisemnie na adres Urz?du Gminy w Stawnie ul. Marszalka Jozefa
Pilsudskiego
31,
26-332
Slawno
lub
telefonicznie
na
numer
tel.
44757-18-68.
§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.
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§9. Traci moc uchwaia Nr XXVIII/194/12 Rady Gminy Slawno zdnia 28 grudnia 2012 roku wsprawie
okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia usiug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkahcy i zagospodarowania tych odpadow (Dz. Urz. Woj.
Lodz, z 2013r. poz. 607).
§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z moc^ obowi^zuja^ od 1 stycznia 2016r. .
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