U C H W A L A NR XVIII/114/2012
RADY GMINY W LOPUSZNIE
z d n i a 2 8 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U .
z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z2007 r. N r 4 8 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz, 675,
z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
567) oraz Na podstawie art. 6r ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku
w gminach (Dz. U . z 2012.391) - Rada Gminy Lopuszno uchwala, co nast^puje:
§ 1. Okresla si^ sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow koinunalnych od wlascicieli
nieruchoinosci, w zamian za uiszczon4 przez wtasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1. Miesi?czna oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi przez jednego mieszkarica,
obejmuje odbior 20 kg odpadow wynikaj^c^ z Regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy
Lopuszno.
2. Odbieranie odpadow komunalnych b^dzie prowadzone bezposrednio od wlascicieli nieruchomosci, w tym:
a) zmieszanych (nieseiektywnie zbieranych),
b) selektywnle zbieranych, u zrodla" przy uwzgl^dnieniu nast^puj^cych frakcji odpadow:
- papier i tektura
- metal
- tworzy wa sztuczne
- szklo bezbarwne
- szklo kolorowe
- odpady wielomaterialowe (opakowania po plynnej zywnosci)
- odpady ulegaj^ce biodegradacji
3. Odbieranie innych odpadow komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt. 2 odbywac si?
b^dzie bezposrednio od wlascicieli nieruchomosci;
4. Odbieranie nieselektywnych odpadow komunalnych od wlasciciela nieruchomosci b^dzie prowadzone raz na
miesi^c, zgodnie z cz^stotliwosci^ okreslon^ w corocznym harmonogramie.
5. Odbieranie selektywnie zebranych odpadow komunalnych od wlasciciela nieruchomosci b^dzie prowadzone
raz na miesi^c, zgodnie z cz^stotliwosci^ okresion^ w corocznym harmonogramie.
§ 2. 1. Okresla si?, iz przekazanie wi?kszej ilosci odpadow niz okreslone w § 1 , pkt 1, b?dzie traktowane jako
usluga dodatkowa.
2. Okresla si?, iz za kazdy dodatkowy kilogram odpadow zmieszanych (niesegregowanych) oplata dodatkowa
wynosi 1 zt za kilogram.
3. Okresla si?, iz za odpady segregowane nie ponosi si? oplaty dodatkowej.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Lopuszno
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§ 4 . Uchwala
podlega
ogloszeniu
i obowi^zuje od 1 lipca 2013 r.

wDzienniku

Urz?dowym

Wojewodztwa

Przewodniczi

Swi?tokrzyskiego

Gminy

tlahiita Lukasik

Id: 2DE32E33-0C84-45EA-BE5C-BC84496FD259. Uchwalony

Strona 2

