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Łódzk.2016.3227

UCHWAŁA Nr XIV/95/16
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana
będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.
2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym przejmuje gmina w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 3.
1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z
częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie
rzadziej niż raz na miesiąc,
3) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał,
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4) odpady ulegające biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż
raz na miesiąc,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe - po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie
rzadziej niż raz w roku.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom
nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe wyłonione w przetargu, udostępniony na
stronie urzędu www.lipcereymontowskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 4.
1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od
właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty, odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny, w tym:
1) odpady zielone z terenu zabudowy wielorodzinnej,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia
się we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.lipcereymontowskie.pl oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 5.
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy
Lipce Reymontowskie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia
usług, w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie,
2) pisemnie na adres Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127
Lipce Reymontowskie,
3) telefonicznie na nr tel. 46 831-61-66,
4) elektronicznie na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: adres nieruchomości, której
zgłoszenie dotyczy, opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/160/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4074).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
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