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z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegfilowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaScicieli nieruchomo5ci i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczonq

przez wla6ciciela nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.18 ust" 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.4l ust" 1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r" o
samorz4dzie gminnym (tj.Dz.U. 2016, poz,446), art.6r ust, 3 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu
czystodci i porz4dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 250 z p62n. zm.) Rada Gminy L4cko uchwala, co
nastgpuje:

$ 1. L Okredla sig szczeg6lowy spos6b i zakres Swiadczenia usl,ug w zakresie odbierania odpad6w od
wla3cicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tyeh odpad6w, w zamtan za uiszczonq ptzez wla$ciciela
nieruchomo$ci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala sig, iz w zamian za uiszczon4 pruez wla$ciciela nieruchomoSci oplatg bgd4 odbierane wszystkie
odpady komunalne zmieszan"rc i wszystkie odpady komunalne segregowane"

3. Gmina oryanizujqc system selektywnej zbi6rki odpad6w zapewni worki w odpowiednich kolorach na
poszczeg6lne frakcje odpad6w, tj" papier, tekturg, tworzylva srtvcznq szkto, metale, Nieruchomo$6, na kt6rej
wlaSciciel zadeklarowal selektywne zbieranie odpad6w, w pierwszym miesi4cu Swiadczenia usfug otrzyma
komplet work6w (po jednym dla kaZdej frakcji). W kolejnych miesi4cach worki bgdg dostarczane w zamian za
oddane zapelnione worki z odpadami poszczeg6lnych frakcji.

$ 2" l.Okre6la sig czgstotliwoS6 odbierania odpad6w komunalnych od wladcicieli nieruchomodci w
nastgpujqcy spos6b:

1) odpady komunalne zmieszane'" - razw miesiqcu - dla gospodarstw domolvych;

2) odpady komunalne zbierune w spos6b selektywny- raz w miesi4cu - dla gospodarstw domowych;

3) opady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w systemie ,,u 2r6dta",lub dostarczanie do punktu selektywne.j
zbi6rki odpad6w;

4) odpady elektryezne i elektroniczne- dwa nzy w roku w systemie ,,u 2r6dla", lub dostarczanie do punktu
selektywnej zbi6rki odpad6w.

$ 3" 1.Do punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych mozna przekazal odpady komunalne zebrane
w spos6b selektywny, w tym:

- przeterminowane leki i chemikalia;

- tekstylia;

- zuzyte baterie i akumulatory;

- zuLyty sprzgt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- ztJityte opony;

- odpady z selektywnej zbi6rki odpad6w - szklo biale, szklo kolorowe, papier, plastik;

- odpady zielone;

- odpady komunalne ulegaj4ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj4ce biodegradacji.

2. Miejsce oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnychzamieszczone bgd4 na
stronie internetowej ZaL<tradu Gospodarki Komunalnej w tr 4cku www ,zgk.lacko.pl oraz Gminy tr qcko:
http ://www. lacko.p1/.
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$ 4. Przypadki niewlaSciwego $wiadczenia uslug przez podmiot odbieraj4cy odpady komunalne z
nieruohomoSci, wlaSciciel moze zgtosi1, do Zal<Nadu Gospodarki Komunalnej w l-4cku, 33-390 Lqcko 755,
osobiScie, telefonicznie, pisemnie lub zapo$rednictwem poczty elektronicznej e-mail: zgk@lacko.pl w terminie
7 dni od dnia zaistnieniazdarzenia bgdqcego przedmiotem reklamacji.

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr 4cko.

$ 6. Traci moc uchwala Nr 7/XXVI120I3 Rady Gminy tr 4cko z dnia 22.01.2013 r. w sprawie
szczeg6howego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od
wla$cicieli nieruchomo$ci i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uisiczon1 przez wla$ciciela
nieruchomo6ci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

$ 7. Uchwata wchodzi w Lycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
wojew6dztwa Malopolskiego z moe4 obowi}zujqcqod dnia 1 wrzesnia 2016 roku,

Przewodnicz4cy Rady Gminyw
B ern ad etf W 4cfala-Gawelek
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