
UCHWAŁA NR XXII/143/2012
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 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. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina Kiełczygłów będzie świadczyć usługi: 

1) odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie większej niż ilość 
stanowiąca dwukrotność minimalnej pojemności pojemników przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości – wynikającej z regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie, określonego odrębną uchwałą; 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie dokonywane raz na miesiąc; 

3) odbieranie odpadów komunalnych (szkło) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie dokonywane raz na kwartał. 

§ 2. 1. Postanawia się, utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany będzie pod adresem 
Kiełczygłów Okupniki 12. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 
w tym: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) odpady wielkogabarytowe; 

5) odpady zielone; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) zużyte opony; 

9) odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje itp.). 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w dniach poniedziałek, środa i sobota, 
w godzinach od 9.00 do 14.00. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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