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UCHWAŁA NRvV]2/15
RADY cMlNr żYT\o

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie określcnia szczegółow€go spoŚobu i zakresu świaalcz€nia usług w zakresi€ odbi€rania odpadórł

komunalnych od właśĆicieli nieruchomości i zagospodaro\yania łych odpadów

Na podstawie ]8usi'2pt1 15' art'40ust']i alt.41 ust. l ustawy zdnia 8 ma'ca 1990r' o samorządzie

gmiDDyn (Dz' U. z 20] 3 r. poz' 594, poz. 645 i poz. l3l8' z20]4 f' poz' 3'79 j poz' 1072\. aft' 6t usi' 3. ań' 3a-3d

istawy z dnia 13 wrześnią 1996 r' o utfzymaniu czyslości i poŻądku w gminach (Dz. U' Z 20l] r' poz' l]99 i poz'

1593' z2o|5 l' poz.8'7 i poz. ] 22) po zasięgnięciu opinii Państwowe8o Powiatowego lnspektoTa sanitamcgo Rada

Gminy Żytno uchwalą co następuje:

$ 1. określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakesie odbieranja odpadów konunalnych

oa ri,łagciciet; nieruchomiści zimieszkałych oraz od właścicieli nicruchomości, na klórych znaidują się dornki

letnjskowe lub innych nieruchomości wykorrysrywańych na cele rekeacyjno_wypoczynkowe, wykolŻystywanych
jedynieprzezczęserokuizagospodarowaniarychodpadówwzamianzauiszczonąprzezwłaściciela
nieluchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi'

s2. i. W zamian za niszcza?ą przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi Gmina Żytno przęjmuje obowiązek \q'posaż€nia w pojemnik; słuŻące do zbierania odpadów

komuna]nych nieruchomości' na itórych zamieszkr:ją mieszkancy oraz nieruchomości' na ldórych znajdują się

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele lekrcacyjno $rypocrynkowo, wykorzystywane
jedynie prz.ęz część roku, jako część Llsługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od wlaścicieli nieruchomości.

2'Jeżeli Nłaśc;ci€l nieruchomości będzie prowadził sejektywną zbiórkę odpadów kornunalnych otr7yma

pojennik na odpady komuna]ne zmieszane oraz wolki do selektywnej zbiórki odpadów zpap;eru' metali' tlvorzłw
iń"'ny.r'' .'ńo óraz na odpady ulegające biodegradacji. w tym odpady opakowaniowe u]egające biodcgradacjj

oraz odpady z;elone.

3' Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie plowadził seleklywnej Żbjórki odpadów komu alnych otrą/ma

pojemnik na anieszane odpady komunalne.

sf,. l- w zafijan za uisz.:zoną prŻez właściciela nieruchomoścj oplatę Za gospodaro\ł'anie odpadami

komunal ymi' odbierane będą następujące frakcje odpadów konunalnych:

l) zmieszane odpady kornunalne;

2) papier;

3) metal;

4) 1worzywa sŻuczne;

5) szkło;

ó) opakowania wielonrateriałowe;

7) odpady ulegające biodegradacji;

8) meble i innc odpady w;elkogabarytowe;

9) przeteminowane Ięki;

I 0) przeterm;nowane chem jkalia;

I l) zuzyte baterie i akumulatory;

l2) zuzyry spzęt elektrycmy ielektronicary;

]3) uuŹyte opony;

14) odpady ziolone;

ldr 8A7^ I 527-FA5I-'11E8-818C 84035D19241E, Podprsany



l5) odpady budowlanc i rozbiórkowe s|anowiące odpady komunalne.

2. odpady wynienione w usl. ] pkt ]_7, l4 zgromadzone w poiemnikach lub workach odbjcrane będą
bezpośl'ednio od właśoioiela nieruchomośoi.

]. odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 8, 12 i 13 będą odbierane w ranach z'organizowanej zbiórki
objaŻdowej t^v' Wystawki'

4. odpady wymienione wust'1pkt 2-15 odbjerane będą w punkcie se]ektywnego zbielania odpadów
komunalnych.

5. Przeterminowane 
'eki 

odbierane będą również w punktach zbiórki Zorganizouan}oh w aptekach
zlokalizowanych na teren;e gminy Żytno'

6. Zuzyle baterie i akumu]atory będą równieŹ odbjerane w punktaoh zbiórki zorganizowanych w szkołach'
pŻedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy oraz urzędŻie gminy.

7' odpady wymienione w usl' l odbierane będą w ka.zdej zśbftnej ptzezwlaściciela iloś!i'

s 4. 1' określa się, ze n'żej wymienione frakcje odpadów komunalnych odbierane będą:

l) ,,nię.,,"nc odpad} (omllnalnc - nie r/nd7iej niŻ ra7 nJ miesiJc:

2) seleklywnie Zebrane odpady komunalne z papieru, odpady ujegaj4ce biodegradacji' odpady Ze szkła oraz
zebrane łączn'e odpady z tworzyw sŻucznych' metali' opakowania wielomater;a]owe njc rŻadz;ej niŻ raz na
dwa miesiące. z rym, ze w okresie od czerwca do sierpnia z częstoiliwością miesięczną'

])meble iinnc odpady wielkogabar}'towe, zużryty sprzęt elektryczny i elektron;czny oraz ZuŹ-yte opony -
w ramacb Zbiórki objaŻdowej nie rzadziej niŹ dwa raz w roku w okres;e wiosny ijesieni'

2. Termin odbioru anieszanych odpadów konunalnych oraz se]ektywn;e zebranych odpadów z papjeru' szklŁ
tworzłw sztucznyclr' mctali jopakowań wielomaterialowych' odpadów ulegających biodegradacji orAz
szoŻegółową inl'olmację o terminach prŻeprowadZenia zbiórki objazdowej gmina podaje do pubI;cznei wiadomości
poprzez ogłoszenia natabl;cach og]oszeniowych i na stronie intemetowej urzędu gniny.

s 5. sposób św'adczeniausfug przez punkt selektywnego zbjerania odpadów komuna1nych:

l) odpady wymienione w{j3 ust. ] pkt 2-]5 odbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów
konunalnyctt w ramach ponoszonej pżez Właściciela nieruchomości opłaty za gospoda.rorvanie odpadami
komunalnyln;;

2) odpady dostarczonc do punktu seleĘwnego zbierania odpadóu komuna]nych gromadzone będą sclektywnie
w specjalnic przcznacT-onych i omakowanych pojemn;kach/kontenerach lub w wyznaczonych miejscach;

]) odpady przyjmowane będą przez pacown;ka obsługującego puikt se]cktywnego zbjerania odpadów
konlunalnych;

4) lraisporl odpadów do punk|u selektywnego Zbjemnia odpadów zapew|ia właściciel nieruohofiości $'e
własnym zakresie i na własny kosŹ;

5) infbrmac.ję o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selekywnego zbierania odpadów gmina podaje do
public7nej \łiadomości natablicach ogłos7rnio\łych urzędu gminy ora.z na stronic jnternetowej użędu gm;ny'

s 6. okreśIa się tryb i sposób zdaszania przez właścicicli nieruchomośc; przypadków niewłaściwego
świadczenia uslug przed przedsiębiorcę odbierającego odpady konuna]nc ]ub przez prowadząccgo punkt

sclektywnego zbierania odpadów komuna]nychI

I) kaŹdy przypadek niewłaściwego świadozenia usług prŻez pŹedsiębiorcę odbielającego odpady komunalne lub
przez prowadzącego punkt se1ekiywnego zbieran;a odpadów komunalnych wlaściciel nietuchomośc' zglasza
pisemnie' osobiście lub telefon;cznie pracownikowi ds. gospodarki odpadami najpóźniej do godziny i4.00
następnego dnia roboczego po \łystąpieniu niep.awidlowości. ZgłosŻenie należy złoz.vć do UrŻędu Gminy
\ł Żylnie'
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$ 7. Traci moc Uchwała Nr xxlll/] 20/12 Rady Gminy Ż}tno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ok eślenia
szczegółowego sposobu i zakrcsu świadczenia usług \v zakTesie odbielania odpadów komunalnych od właścicieli
nierucbomości i zagospodaro\łania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXV/136/13 Rady Gminy Żytno zdnia
2'7 marca 2013 t. w sprawje Żmiany uchŃały Nr xxI[/12ollz Rad} Gmin) z'lno zdnja 28 grudnia 2012 r'
w sprawie określenia szczegółowego sposobu j zakręsu świadczenia usług wzakesie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nierulhomości i Żagospodarowania tych odpadów.

s 8. w) konanie uch$at} po\ł ier,/a sie wójtot\ i Cmin) Ż) lno'

s 9. Uchwała wchodzj w zycie po upływie 14 dni od doia ogłoszenia w Dzienniku UrŻędowym WojewódŹwa
Łódzkiego' z mocą obowiązuiącą od l lipca2015 r.

Przewodniczący Rady Cminy
z'Lr}ł

L\'*-q
wJ;"iccn Ńo,*a t
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