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z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu i zakrcsu swiadczcnia usJug vv zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczon^ przez

wlasciciela nieruchomosci opiate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.
U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr
214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, Z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z2009 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 2 0 I 1 r. Nr21,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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U.
z2012 r. poz. 391)RadaGminy Bedlno uchwala, co nastQpuje:

§ 1. Okresla si? szczegolowy sposob i zakres swiadczcnia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci zterenu gminy Bedlno i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczona^
przez wlasciciela nieruchomosci opiate za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczegolnosci ilosc
odpadow komunalnych odbieranych od wlasciciela nieruchomosci, cze.stotliwos'c odbierania odpadow
komunalnych od wlasciciela nieruchomosci i sposob swiadczenia usrug przez punkty selektywnego zbierania
odpadow komunalnych.

§2. l .Ustaia si?, ze w zamian za uiszczona^ przez wlasciciela nieruchomosci opiate, za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane b?da^ odpady komunalne:

1) szklo;

2) tworzywa sztuczne, metal e, opakowania wielomatedufowe, papier, tektura;

3) pozostale zmieszane odpady komunalne;

4)przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zuzyly sprze_t elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabaiytowe, zuzyte opony, odpady budowlane i rozbiorkowe.

2. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) odbierane be.dq_ bezposrednio od wlascicieli nieruchomosci,
przy czym obowiazkiem wlasciciela jest zapewnienie pracownikom przedsi^biorstwa wywozowego swobodnego
dojazdu do pojemnikow i workow. Odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zterenu
zabudowy jednorodzinnej, nastajji po zapewnieniu mozliwosci dost^pu do pojemnika/worka, to znaczy
umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomosci, w miejscu umozliwiaja^cym swobodny dojazd.

3. Odpady wymienione w § 2 ust, 1 pkt 4) pochodzace z gospodarstw domowych b?dq. odbierane w punktach
selektywnej zbiorki odpadow wskazanych na stronie Biuletynu Tnformacji Publicznej Gminy Bedlno, do ktorych
mieszkaiicy dostarczq. odpady samodzielnie.

§ 3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbior odpadow komunalnych
w nieograniczonej ilosci.

§ 4. 1. Ustala si? nast?pujq.ca^cz?stotliwosc odbierania odpadow komunalnych z terenow nieruchomosci:

1) odpady zebrane selektywnie: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomaterialowe, papier, tektura
(razem) - nie rzadziej niz raz na 4 tygodnie;

2) odpady zebrane selektywnie: szklo - nie rzadziej niz 6 razy w roku i nie rzadziej niz raz na 2 miesiace;

3) pozostale zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania - nie rzadziej niz raz na 4 tygodnie.

2. Terminy odbierania odpadow komunalnych z terenow nieruchomosci zostanq. przekazanie wlascicielom
nieruchomosci przez odbiorce,. Informacja o harmonogramach wywozu odpadow b?dzie udost^pniona rowniez na
stronie internetowej Gminy Bedlno.
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§5. l .Odbior odpadow w punktach selektywnej zbiorki prowadzony bedzie nie rzadziej niz raz wroku.
Informacja o terminach odbioru zostanie przekazana wlascidelom nieruchomosci przez Urzqd Gminy w Bedlnie.

2. Adresy punktow selektywnej zbiorki odpadow wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadow zostana,
okreslone na stronie internetowej Biuletynu Informacji PubMcznej Gminy Bedlno.

3. Koszt przyj^cia odpadow do punktu selektywnej zbiorki odpadow wliczony jest w koszt ponoszonej przez
wtascicieli nieruchomosci opraty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia
odpadow nie jest wliczony w w/w optate_ i ponosi go osoba dostarczajapa.

§ 6. 1. Zmieszane odpady komunalne odebrane od wtascicieli nieruchomosci zostanq. przekazanc zgodnie
z ,,Planem gospodarki odpadami wojewodztwa lodzkiego 2012" przyje_lego przez Sejmik Wojewodztwa Lodzkiego
Uchwalq_ Mr XXVI/481/I2 z dnia 21 czcrwca 2012 r. do regionalnej instalacji do przctwarzania odpadow
komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zast^pczej obslugi regionu w przypadku gdy ta instalacja ulegla
awarii lub nie moze przyjmowac odpadow z innych przyczyn.

2. Odpady odebrane selektywnie od wlascicieli nieruchomosci zostanq. przekazane do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z hierarchic poste;powania z odpadami okreslona_w przepisach odr^bnych.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Bedlno.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Lodzkiego, zmoccobowi^zuja^ca^od dnia 1 Hpca2013 roku.
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