UCHWALA NR XVIII/150/2016
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, mi. 40 ust. l, mi. 41 ust. l i mi. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z
mi. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co
następuje:

§ l. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. l.

Częstotliwość

odbierania odpadów komunalnych:

l) Z obszarów zabudowy jednorodzim1ej na terenie miasta i wsi:
a) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz na
dwa tygodnie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc;
b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
selektywny - raz na miesiąc przez cały rok;
c)

szkło

d)

popioły

wielomateriałowe,

z podziałem na białe i kolorowe - raz na miesiąc przez

cały

zbierane w sposób

rok;

stycze11, luty, marzec, kwiecie11, październik, listopad, grudzie11 raz na miesiąc, w pozostałych miesiącach popioły zbierane będą razem z odpadami
komunalnymi zmieszanymi;
-w

miesiącach:

e) odpady wielkogabarytowe- raz w roku.
2) Z obszarów zabudowy wielolokalowej:
a) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady
tydzie11 przez cały rok;
b) opakowania z tworzyw sztucznych, metalu i
raz na tydzie11 przez cały rok;
c) papier i tektura- raz na tydzie11 przez

cały

d) odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

stanowiące

szkła

rok;

odpady komunalne - raz na

(w podziale na

szkło białe

i kolorowe)-

3) Z budynków użyteczności publicznej:
a) odpady komunalne zmieszane- raz na dwa tygodnie przez

cały

rok;

b) zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe) - raz na dwa tygodnie przez cały rok;
c)
4)

pozostałe

Opróżnianie

2.

zbierane selektywnie- raz w roku.
koszy ulicznych, parkowych, przystankowych - dwa razy w tygodniu.

Harmonogram

odbioru

komunalnych dostarcza właścicielom
usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

odpadów

nieruchomości przedsiębiorstwo świadczące

§ 3. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
mieszkańcy Gminy i Miasta Drzewica, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, mogą przekazywać powstające w gospodarstwach domowych odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
l) odpady zielone;
2)

makulaturę;

3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5)

szkło;

6)

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny;

7) odpady wielkogabarytowe i meble;
8)

zużyte

baterie i akumulatory;

9)

zużyte

opony;

l O) przeterminowane leki i chemikalia;
11) i1me odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;
12) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe z drobnych remontów
prowadzonych samodzielnie, niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

§ 4. l. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą
zgłaszać:

a) telefonicznie
komunalnych

do

przedsiębiorcy

b) pisemnie, telefonicznie i

osobiście

do

świadczącego

Urzędu

usługi

odbioru

odpadów

Gminy i Miasta w Drzewicy.

2. Numery telefonów, adres do korespondencji dostępne są na stronie internetowej
Gminy i Miasta w Drzewicy pod adresem www.drzewica.pl

Urzędu

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/162/20 12 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zahesu świadczenia usług w zahesie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7.

Uchwała

ogłoszenia

w Dziem1iku

