UCHWAŁA NR XXIV/122/2016
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 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 Poddębicach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę na rzecz Gminy odbierane
będą w każdej ilości z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) papier i tektura;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) odpady zielone.
§ 3. 1. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
3) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
4) papier i tektura - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w roku;
6) odpady zielone - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie od 1 marca do 30 listopada.
2. Wójt Gminy Dalików podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dalików
oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych zbieranych w sposób objazdowy.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane
będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1) tworzywa sztuczne;
2) metale;
3) opakowania wielomateriałowe;
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4) szkło;
5) papier i tektura;
6) przeterminowane leki;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) chemikalia;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
13) odpady zielone.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w gminnym PSZOK w ilości 30 kg na
osobę na rok. Pozostałą ilość odpadów należy oddać poprzez indywidualne zgłoszenie podmiotowi
uprawnionemu do ich odbioru.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki i
kontenery na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
4. Oznakowane pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodatkowo
dostępne będą w:
1) aptece - przeterminowane leki;
2) szkołach, bibliotece i urzędzie gminy - zużyte baterie;
3) wyznaczonych przez Gminę punktach - tworzywa sztuczne.
5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
6. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w sposób
wskazany przez pracownika obsługi.
7. Adres PSZOK oraz godziny, w których będzie można przekazać odpady komunalne są
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Dalików.
§ 5. W ramach uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości otrzymują pojemniki na odpady
zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki (żółty na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, zielony na szkło, niebieski na papier i tekturę oraz brązowy na odpady zielone).
§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dalików będą
traktowane jako odpady zmieszane i nie będą odbierane w dniu zbiórki odpadów selektywnie
zebranych.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy zgłaszać telefonicznie pod nr 43 678 01 83, elektronicznie - e-mail:
ugdalikow@wp.pl, pisemnie lub osobiście do Urzędu Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99205 Dalików.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.
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§ 9. Traci moc uchwała nr 143/13 Rady Gminy Dalików z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 1733, z 2015 r.
poz. 1620).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Dalików
Maria Chojnacka
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