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UCHWAŁA NR XXV/213/16
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez podmiot wybrany przez gminę
(dalej zwany przedsiębiorcą) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Łagów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.
§ 2. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę będą świadczone usługi:
1) odbioru bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych każdej ilości wytworzonych zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych
frakcji określonych w §3 ust. 1 uchwały umieszczonych w workach i pojemnikach;
2) jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych;
3) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny
określonych w §3ust.1 pkt 2 uchwały;
4) wyposażenia i utrzymywania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
5) odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon .
§ 3. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania
komunalnych odbiera odpady komunalne z nieruchomości w następujący sposób:

odpadów

1) w pojemnikach - odpady zmieszane,
2) w workach:
1) niebieskich - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) żółtych – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) zielonych – z przeznaczeniem na szkło,
3) luzem odbierane zgodnie z harmonogramem :
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
c) zużyte opony.
2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe
8) papier i tektura,
9) tworzywa sztuczne,
10) szkło,
11) odpady wielomateriałowe,
12) popiół
- właściciele nieruchomości, we własnym zakresie przekazują do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
utworzonego na terenie gminy.
§ 4. 1. Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy z następującą częstotliwością:
a) co najmniej jeden raz w miesiącu - odpady zmieszane i selektywnie zebrane ,
b) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy odpady komunalne takie jak zużyty sprzęt elektryczny
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.

i

2. Odpady będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.
§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonuje bez ograniczeń ilościowych odbieranie odpadów
wskazanych w § 3 ust. 2.
2. W ramach opłaty o której mowa w ust.1 podmiot prowadzący PSZO dokonywać będzie
zagospodarowania zebranych odpadów w tym punkcie.
3. Szczegółowy czas funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz wykaz odpadów, które
nie będą przyjmowane przez w/w punktu zostanie określony w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych podanym do publicznej wiadomości.
§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Łagowie:
1) pisemnie,
2) telefonicznie na nr 41 343 70 54,
3) elektronicznie na adres e-mail: urzad@lagowgmina.pl.
2. Dokonując zgłoszenia należy określić:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
2) datę wystąpienia nieprawidłowości,
3) rodzaj nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
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§ 7. Tracą moc uchwały UCHWAŁA NR XXXVII/210/12 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę, UCHWAŁA NR XLI/266/13 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 27 marca
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę oraz UCHWAŁA NR XXII/188/16 RADY GMINY
ŁAGÓW z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/210/12 Rady Gminy Łagów z dnia
28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łagów
mgr Marek Bartkiewicz

