UCHWALA NR XXII/129/2013
RADY GMINY BUDZISZEWICE
zdnia27 marca2013 r.
w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczonq przez wtasciciela
nieruchomosci opiate za gospodarowanie odpadami komunalnynii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr
116, poz. 1203, z2005 r. nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 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,
z 2011 r. Nr 21, poz. 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 art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza_dku w gminach (t.j.
Dz. U . z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 21)) uchwala si?, co nast?puje:
§ 1. Okresla si? szczegolowy sposob i zakres swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy Budziszewice i zagospodarowania tych odpadow w zamian za
uiszczona^ przez wtasciciela nieruchomosci oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2. l . W zamian za uiszczona^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat? za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bezposrednio od wtascicieli nieruchomosci zamieszkalych odbierane b?da_ nast?pujaj;e frakcje
odpadow komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) selektywnie zbierane:
a) papier i tektur?,
b) tworzy wa sztuczne,
c) szkio,
d) odpady zielone;
2. Ilosc odpadow komunalnych niesegregowanych odbieranych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych,
uzaleznionajest od liczby osob zamieszkuja_cych dana_ nieruchomosc i stanowi:
1) 1201/jeden raz na dwa tygodnie - dla nieruchomosci zamieszkuja_cych do 4 osob;
2) 24017 jeden raz na dwa tygodnie — dla nieruchomosci zamieszkuja^cych powyzej 4 osob;
3) 11001/jeden raz na dwa tygodnie - dla nieruchomosci wielorodzinnych;
3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionymi w ust. 1 pkt. 2 obejmuje odbior odpadow
komunalnych w nieograniczonej ilosci.
4. Odpady wymienione w ust. 1 b?da_ odbierane bezposrednio z nieruchomosci, przy czym obowia_zkiem
wlasciciela nieruchomosci jest zapewnienie swobodnego dojazdu do pojemnikow/workow przez firm? wywozowq,
w terminach odbioru odpadow.
§ 3. Uzupelnienie systemu zbierania odpadow komunalnych na terenie Gminy Budziszewice, stanowi
selektywne zbieranie baterii oraz przeterminowanych lekow, w ramach czego ustala si? na terenie gminy
Budziszewice:
1) punkt odbioru przeterminowanych lekow:
a) Apteka Krokus ul. J. Ch. Paska 62,
b) Poradnia Rodzinna NZOZ, ul. J. Ch. Paska 33,
2) punkt odbioru zuzytych baterii:
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a) Urzajd Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66,
b) Zespol Szkol w Budziszewicach, ul. Szkolna 3,
c) Punkt Przedszkolny w R?kawcu.
§ 4. 1. Ustala si? nast?puja_ca_ cz?stotliwosc odbierania odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci
zamieszkalych:
l)odbior niesegregowanych odpadow komunalnych - odbywac si? b?dzie jeden raz na dwa tygodnie wg
harmonogramu podanego do wiadomosci mieszkaricow;
2) odbior odpadow selektywnie zebranych - odbywac si? b?dzie jeden raz na dwa tygodnie, wg harmonogramu
podanego do wiadomosci mieszkaricow;
3) odpady zielone odbierane b?da_ w sezonie wiosna - lato - jesieri co 2 tygodnie podczas organizowanych
zbiorek.
2. Harmonogram wymieniony w pkt. 1-3 zostanie podany do wiadomosci mieszkaricow poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszeri Urz?du Gminy w Budziszewicach oraz na tablicach ogloszen w solectwach Gminy
Budziszewice.
§ 5. 1. Odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane niezgodnie z zasadami okreslonymi
w Regulaminie Utrzymania Czystosci i Porza_dku Na terenie Gminy Budziszewice, b?da_ traktowane jako odpady
zmieszane i nie b?da^ odbierane w dniu zbiorki odpadow selektywnie zbieranych.
2. Nie wystawienie pojemnikow/workow w terminie podanym w harmonogramie, skutkuje nieodebraniem
odpadow - bez mozliwosci ubiegania si? o pomniejszenie oplaty ustalonej na podstawie zlozonej deklaracji.
§ 6. 1. Ustala si?, iz punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych zostanie
w miejscowosci Budziszewice, ul. Osiedlowa, na terenie Gminnej Oczyszczalni Sciekow.

zlokalizowany

2. W zamian za uiszczona^ oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaricy gminy
Budziszewice b?da^mogli oddac do punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, nast?puja^ce odpady:
a) wielkogabarytowe;
b) sprz?t elektryczny i elektroniczny;
c) zuzyte opony.
3. Transport odpadow do punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych mieszkaricy zapewniajjL we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
4. Informacj? o terminie uruchomienia punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych oraz godziny pracy
podane zostana, do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri Urz?du Gminy Budziszewice
oraz tablicach
ogloszeri
w solectwach
Gminy Budziszewice
oraz
na
stronie
internetowej
www.budziszewice.com.pl
§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Rady Gminy
CJ^<f/
Piotr Jagietlo
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