UcHwAŁA NRv/24ll8
RADY GMINY ŁADzIcE
z dniaZl grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkaĘch

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15, art.40ust. l, art.4l ust.l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorądzie
gminnym (Dz. U z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz. L349, poz.1432) oraz art.6r ust.3 iust.3d ustawy zdnia
l3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porądku w gminach (Dz' U. z20l8 r', poz. 1454, poz'l629) uchwala
się co następuje:
$ l. Uchwala się, po zasięgnięciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,
zasady szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicielinieruchomości zamieszkaĘch i zagospodarowania Ęch odpadów, w zamian zauiszczoną od właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

l. GminaŁadzice przejmuje, jako częśćusługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

$ 2.

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkancy' obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki sfużące
do zbierania odpadów komunalnych w zamian z-a uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.Nieruchomości wzakresie obowiązku, októrym mowa

w$ 2ust. l

wyposażone zostaną wpojemniki do

zbierania odpadów:

l) przy selekĘwnym zbieraniu odpadów _ w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i pojemniki w tym
worki na odpady zebrane seleĘwnie tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone;
2) w razie braku selektywnego zbierania odpadów

-

pojemniki na odpady zmieszane'

$3. l.określa się minimalną pojemnośó pojemniką wtym worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, w zalezności od liczby zamieszkujących je osób:
l) nie więcej niż 3 osoby _ 60 l;
2) od4 osób do 6 osób _ I20 l:
3) od 7 i więcej osób
2.

-

240 l.

określasię minimalną pojemnośćpojemnika ptze7.naczonego do zbierania na terenie nieruchomości

zobszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
w zależnościod liczby zamieszkujących je osób:

l) nie więcej niż 3 osoby _w tozsniarze l l0 l;
2) od 4 do 6 osób _ w rozmiarze l20 l;

- w rcuriarue240 |.
$4. l.określasię, iż wzamian za uisz.czoną przez właścicielaopłatę za gospodarowanie

3) od 7 i więcej osób

odpadami

komunalnymi:

l) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach
bezpośrednio od właścicielinieruchomości:

a) niesegregowane (zmieszane) _ nie ruadziej niŻ raz w miesiącu,

b) selektywnie zebrane:
- papier i tektura - nierz-adziej niŻraz w miesiącu,
- szkło -nierzadziejniŻraz w miesiącu,
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nierzadziej niŻrazw miesiącu,

- tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal _

- odpady komunalne ulegające biodegradacji' w
i odpady zielone -nietzadziejniżraz w miesiącu;

Ęm odpady

opakowaniowe ulegające biodegradacji

2) odbiera się odpady komunalne zebrane w sposób selektywny obejmujące:

leki - będą przyjmowane w Wznacz,onym puŃcie, adres punktu jest podany na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Ładzice lub na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
sołectwach oraz odbierane będą w wyznaczonym Punkcie SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych,

a) przeterminowane

b) chemikalia' a

w

szczególności: farby, lakiery, środkiowadobójcze

Punkcie SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych,

-

odbierane będą w wyzraczonym

c) zużryte baterie i akumulatory odbierane będą w Wznaczonym Punkcie SeleĘwnej Zbiórki odpadów
Komunalnych a dodatkowo zuĘe baterie do pojemników rozmieszczonych w szkołach na terenie Gminy
Ładzice i w innych instytucjach użytecznościpublicznej, adresy punktów są podane na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Urzędu Gminy Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,
d)

zlżryĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpadów Komunalnych,

e)

meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz ztlŻyte opony _ odbierane będą w W7.Iuaczonym Punkcie
Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych,

_

odbierany będzie w

w^aczonym Punkcie SelekĘwnej Zbiórki

f) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych.

_

odbierane będą w wy7-Ilaczonym Punkcie

2.Właścicielenieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne, wymienione wust.l pktz,
SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych lub punktu aptecznego.

odpowiednio do Punktu

3.Punkt SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnych będzie świadczyłusfugi zgodnie zharmonogramem
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach.

a.odpady komunalne ulegające biodegradacji, wtym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji otaz

odpady zielone powinny być zbierane i gromadzone w pojemnikach, w tym workach na terenie nieruchomości oraz
ptzskazywane odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników lub zbierane
i zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniach prrydomowych, a w przypadku braku takiej
możliwościpowinny być gromadzone w workach oraz dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów

Komunalnych;
5. Jako Punkt Selektywnego
_

Zbieraniaodpadów Komunalnych wyznacza się:

Punkt SeleĘwnej Zbiórki odpadów Komunalnychprry ul. Wyzwolenia 19, 97-56l Ładzice.

$ 5. odpady komunalne odebrane od właścicielinieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom
w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w Ęm zakresie przepisami prawa.
$ 6. Przypadki niewłaściwegoświadczenia usfug przez podmiot odbierający odpady komunalne od

właścicieli

PSZoK, właścicielnieruchomościmoże zgłosić do Urzędu Gminy Ładzice
osobiście,telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem pocrry elektronicznej e-mail:

nieruchomości lub przez prowadącego

Iadzice@Iadzice.gminyrp.pl

w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzeniabędącego przedmiotem reklamacji.

$7.Traci moc uchwała nr XDVl0l/l6 Rady Gminy Ładzice zdnia26lipca 2016r. wsprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkaĘch.
$ 8. Wykonanie
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$ 9. Uchwała wchodzi w
Woj ewództwa Łódzkiego.

żrycie po upĘwie

14

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Przewodnicący
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