UCHWAŁA NR XXII/134/12
RADY GMINY DOMANIEWICE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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
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 ( 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 i Nr
116, poz.1203, 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 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art.
6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz.
391), uchwala się , co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaniewice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) szkło;
3) papier;
4) tworzywa sztuczne;
5) metale;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe (w tym meble);
12) zużyte opony;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-7, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, przy czym
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie swobodnego dojazdu do pojemników i worków
w terminach odbioru odpadów komunalnych.
3. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8-13, pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane
w punktach selektywnej zbiórki odpadów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice
(wraz z podaniem ich adresu i godzin otwarcia), do których mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie.
§ 3. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 1-12 obejmuje
odbiór odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości do 30 kg na osobę w danym roku.
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3. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej przez
właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia odpadów nie jest
wliczony w w/w opłatę i ponosi go osoba dostarczająca.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszanych odpadów komunalnych:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu;
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w miesiącu;
2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w okresie 6 tygodni;
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w okresie 6 tygodni.
§ 5. 1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, zostaną przekazane zgodnie z „Planem
gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012” przyjętego przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą
Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie
może przyjmować odpadów z innych przyczyn.
2. Odpady odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w odrębnych przepisach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ogonowski
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