Uchwała Nr XVII/79/2016
Rady Gminy Łaziska
z dnia 07 czerwca 2016 r.
w

sprawie

określenia 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

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.
6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250),
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu
Lubelskim, Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§1
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Łaziska świadczy usługi
w zakresie:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania każdej
ilości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych,
2) odbierania
i
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) wyposażenia nieruchomości na terenie Gminy Łaziska w pojemniki i
worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

§2
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (zabudowa zagrodowa, zabudowa jednorodzinna i
wielorodzinna) i niezamieszkałych będzie prowadzone z następującą
częstotliwością:
1) w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
ulegających biodegradacji - raz na miesiąc,
2) w zakresie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tj.:
a) papieru i tektury, tworzywa sztucznego, szkła, drobnego metalu i
opakowań wielomateriałowych – raz na miesiąc,
b) przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w terminie wyznaczonym
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z
częstotliwością co najmniej jeden raz w roku.
§3
1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zlokalizowany pod adresem: Łaziska 62, 24-335 Łaziska.
2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej
zbiórki można dostarczyć:
a) odpady zielone,
b) przeterminowane leki,
c) chemikalia,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
h) zużyte opony.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi
w następujący sposób:

1) przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych
odpadów komunalnych i ich zgodności z wykazem
przyjmowanych odpadów do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
2) odpady są przyjmowane w każdą środę w godzinach od 8 do 12.
4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie
i na własny koszt.
5. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon,
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub
przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - do technicznych
możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich
dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do
podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
§4
Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych
mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie
pracy Urzędu Gminy Łaziska, mającego siedzibę w Łaziskach nr
76, 24 - 335 Łaziska, pok. Nr 8 lub drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@gminalaziska.pl,
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia
złożone nie później niż w ciągu 7 bieżących dni, od dnia zaistnienia
sytuacji niewłaściwego świadczenia usług - na piśmie, ustnie do
protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz
adres osoby je wnoszącej.

§5
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz.
Woj. Lub z 2013 r., poz. 604),
2) Uchwała Nr XXI/149/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 12 marca
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub z 2013 r., poz. 2173).
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

