
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/142/2016 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 28 czerwca 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Gmina Lgota Wielka będzie świadczyć usługi:  

1) odbierania każdej ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości przekazywanych 

w pojemnikach lub workach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lgota Wielka; 

2) odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) selektywnie zebrane:  

- papier, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- opakowania wielomateriałowe; 

3) odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych w sposób selektywny, o których mowa  

w pkt 2 z terenów zabudowy jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych jeden raz na miesiąc. 

§ 2. 1. W ramach uiszczonej opłaty każdy mieszkaniec może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki od-

padów, zebrane selektywnie odpady, a w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady bu-

dowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony oraz odpady zielone.  

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 1. 
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3. Wójt Gminy Lgota Wielka podaje do publicznej wiadomości – na stronie internetowej Gminy oraz po-

przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej – harmonogram przyjmowania  

w ww. punkcie, selektywnie zebranych odpadów komunalnych.  

§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego od-

pady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

właściciele nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej do Referatu Gospodarki 

Komunalnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, ustnie do protokołu 

lub pisemnie. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie lub informację, że zgłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

3) opis oraz termin niewłaściwego wykonania usługi. 

3. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a pro-

tokół dodatkowo przez pracownika, który go sporządził. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała nr XLV/282/2014 

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/190/2013 

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-

rowania tych odpadów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Lgocie Wielkiej 

Piotr Nita 
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