UCHWAŁA NR XVIII/136/2016
RADY GMINY CZARNOCIN
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych,
częstotliwości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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, 3a,3b,3c, 3d 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 Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Czarnocin
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość i sposób
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które
będą przekazywane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Czarnocinie w ilości do 500 kg na rok.
2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
właściciele nieruchomości winni zlecić na własny koszt wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania
niniejszych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Czarnocin.
3. Przeterminowane leki przekazywane będą do punktu zlokalizowanego w aptece przy ul. Juliusza
Poniatowskiego 3, 97-318 Czarnocin.
4. Odpady komunalne – zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia przekazywane będą do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w Czarnocinie.
5. Dopuszcza się możliwość bezpośredniego przekazania przez właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Czarnocinie.
§ 3. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych w tym w pojemniki do zbierania odpadów zielonych przejmuje gmina, dla której obowiązek ten
będzie realizował podmiot odbierający opady komunalne wyłoniony w drodze przetargu.
§ 4. Określa się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:
a) zmieszane odpady komunalne – przynajmniej 1 raz w miesiącu,
b) zbierane i odbierane w sposób selektywny odpady komunalne (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
metal, popiół, opakowania wielomateriałowe) przynajmniej 1 raz w miesiącu,
c) odpady zielone przynajmniej 1 raz w miesiącu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku;
2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:
a) zmieszane odpady komunalne - co 2 tygodnie,
b) zbierane i odbierane w sposób selektywny odpady komunalne (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
metal, popiół, opakowania wielomateriałowe ) - 1 raz w miesiącu,
c) odpady zielone – co 2 tygodnie,
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d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 raz w roku.
§ 5. Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na
stronie internetowej: www.czarnocin.pl oraz BIP: www.czarnocin.bip.gov.pl , harmonogram odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 6. Adresy, dni i godziny pracy punktów, o których mowa w §2 będą podane do wiadomości
mieszkańców na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarnocin.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, właściciele
nieruchomości mogą zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Czarnocin, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin,
telefonicznie, faxem lub elektronicznie: urzadgminy@czarnocin.pl .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/130/2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Czarnocin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
2013 r. poz. 2800).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Czarnocin
Anna Janiczek
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