UCHWAŁA NR XX/91/16
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie określenia 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubnice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą:
1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z terenu nieruchomości
niezamieszkałych
1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości,
2) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym
odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych – w każdej ilości,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
4) zużyte opony – w każdej ilości,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
2. w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zebrane w sposób selektywny:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odzież, opakowania po
środkach
ochrony roślin, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpadów
komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, odpadów
zielonych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
budowlane
i
rozbiórkowe
wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych – w każdej
ilości,
3. w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda dzwonów” zebrane w
sposób selektywny papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa
sztuczne.
§ 3. Odbieranie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zawartą umowę z Gminą Łubnice na odbiór
odpadów:
1) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 obywać się będzie co najmniej raz w miesiącu,
2) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-5 obywać się będzie co najmniej raz w roku,
zgodnie z ustalonym
harmonogramem podanym do publicznej wiadomości, co najmniej na
14 dni przed planowaną zbiórką
odpadów.
§ 4. Odpady określone w § 2 ust. 2 będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 5. Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie
Gminy Łubnice.
§ 6. Odpady zgromadzone w sposób sprzeczny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie
Łubnice nie będą odbierane.
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§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Łubnice
telefonicznie, pisemnie lub osobiście.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIII/105/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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