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UCHWAŁA NR V/35/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z poźn. zmianami), art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Łazy, na
której zamieszkują mieszkańcy, zryczałtowaną opłatę, odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości
wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) szkło,
d) tworzywa sztuczne, metale
e) opakowania wielomateriałowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyjątkiem odpadów budowlanych, oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Łazy zryczałtowanej
miesięcznej opłaty, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące
rodzaje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyte opony,
d) tekstylia, ubrania,
e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
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f) odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane
odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne) pochodzące z drobnych prac
remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia robót w ilości :
- 120 kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej
- 2000kg (2Mg) /nieruchomość /rok w zabudowie wielolokalowej
3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za wyjątkiem § 1 ust. 2 lit. f
4. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Łazy zryczałtowanej
miesięcznej opłaty Gmina zapewni właścicielom pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych wyszczególnionych w § 1 pkt. 1 lit a-e, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym oraz
dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie dezynfekcji zgodnie z harmonogramem. W pozostałym okresie
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należy do właściciela nieruchomości.
§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone
z następującą częstotliwością:
a) odpady komunalne zmieszane:
- z terenu zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie w okresie letnim (kwiecień- październik) i 1 raz
w miesiącu w pozostałych miesiącach (listopad - marzec);
- z terenu budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień,
b) selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 lit b – e gromadzone oddzielnie w odpowiednich
workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki
- - z terenu zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu
- z terenu budynków wielolokalowych – 1 raz na 3 tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawione przez
mieszkańców nieruchomości jednorodzinnej lub budynków wielolokalowych - jeden raz na pół roku,
zgodnie z harmonogramem.
2. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach,
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości.

workach

oraz

odpadów

3. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w w/w miejscach w dniu
odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00.
§ 3. 1. Ustala się , że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy bezpłatnie
mogą oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. f,
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Gmina poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej, telefonicznej, lub elektronicznej
niezwłocznie- nie później niż 7 dni od zaistnienia nieprawidłowości.
Uwagi należy zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach, pod nr tel. 32/6729422, lub
na adres mailowy odpady@lazy.pl, um@lazy.pl.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/186/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego bezpośrednio po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

