Projekl

z dnia ...... ........... ..., zgloszony pl7eZ .......... .. ........ .. .. .

UCHWALA
RADY GMINY SLAWNO
z dnia .................... 2013 r.
w sprawiezmiany uchwaly Nr XXIV/224/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 231istopada 2012 r. w sprawie
szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczalVll oplat~, w szczeg61nosci
ilosci odpad6w komunalnych, cztstotliwosci i sposobu swiadczenia us lug
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 Ust. L, art. 41 ust. I i alt. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz'!.dzie gminnym ( Oz. u. z 2001 r. N r 142, pOZ. 1591 z pom. zm. ), - oraz na podstawie art. 6r liSt. 3 ustawy
z dnia 13 wrzeSnia J996 r. 0 utl7ymaniu czystosci i porz'!.dku w gminach (Oz. U. z 20 12 r. poz. 391 z poin. zm.) Rada
Gminy Slawno uchwala, co nast~puje:
§ 1. W uchwale Nr XXrV/224/2012 Rady Gminy

S~awno

zdnia 231istopada 2012 r. zmiania si~ tresc § 2, ktory

otrzymLue brzmienie:

1) od wlasciciela nien.lchomosci nalety odebrac kam'!. zebrana przez niego ilosc odpadow komunalnych,
2) odbieranie zmiesznaych odpadow komunalnych od wlaseieieli nieruehomosei

b~dzie

prowadzone z ez~stotliwosei'l.:

a) Ix co dwa tygodnie w okresie od I ezer'vvca do 31 sierpnia
b) I x co eztery tygodnie w okresie od I wrzesnia do 31 maja
c) w budynkaeh wieloroclzinnyeh (8 lokali i wi~eej) Ix na dwa tygodnie przez ealy rok
3) odbieranie papieru, tektUlY, szkl3 tworzywa sztucznego. metali, odpadow wielomaterialowyeh gromadzonyeh
w okreslonyeh w § 3 pojemnikaeh, w tym workach z foli LOPE, prowadzone b~dzie w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej co najmniej raz na kwarta{
4) niezapelnione worki wyszezegolnione w pkt 3,

b~d<t

oclbierane w momeneie ieh zapehlienia w kolejnym terminie

odbioru
5) odbieranie odpadow zieJonych z terenu nieruehomosei w okresie od I kwietnia do 30 pazdziemika b~dzie
dokonywane jako odbior zmieszanych odpad6w komuanalnych
6) odbieranie zLlZytego s pl7~ru elektrycznego i elcktronicznego
w roku w poszczegolnych solectwaeh

b~dzie

dokonywane z cz~stotliwosci'!. dwa razy

7) odbi6r odpadow wielkogabarytowych b~dzie dokonywane w terminach \vyznaczonych przez przedsi~biorc~
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8)

przeterrninowane leki na lezy ptOZekazY\AHC do punktow zb i . rki zloka lizowany.: h na terenie. t k i p[acowek sluzby
zdrowia

9)

21IZyte batcric i akumulatory, inne nit przernyslowe i s8lTIoc hodowe. nc leZy ptozekazywac d punkt6w zbi6rki
zlokalizowanych na terenie pia 6wek oswiaty

10) dopusz za i~ przekazywanie pozostalych frakcji odpad ' \ ~. chernik lia, ZllZyty sprz~t elektryczny
i elektronicZIlY. rneble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbi6rko e w ilosci do
2mJ/ mieszkanca/ro k) oraz zuiyte opony, powstale w gospodarstwie domowym do punl I selektywnej zbi6rki
wskazanego przez p rzeds i ~ b io rc ~ odbieraj<tcego odpady

§ 2. W § 3 pkt 4 skresla si€( liter€( tresc przepisu oznaczonego jako "d"
§ 3. Wykonan ie uchwaly powierza si€( Wojtowi Gminy Slawno
§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po

Llp~wie

14 dni od dnia ogillszenia w Dzienniuku

Urz~ d

wym Woje6dztwa
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Uzasadnienie

Do Uchwaly Nr ... ... ........ Rady Gminy Slawno z dnia .................. ..
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIV /22 4/20 12 Rady Gminy Slawno z dnia
23 listopada 20 12 r. w sprawie szczeg610wego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania
tych odpad6w w zamian za uiszczonq oplat~, w szczeg61nosci ilose odpad6w komunalnych,
cz~stotliwose i spos6b swiadczenia uslug

I. W uchwale z dnia 23 listopada 2013 r. zmienia si~ cz~stotliwose odbioru zmieszanych
odpad6w komunalnych z 1x co dwa tygodnie w okresie 1 kwietnia do 31 pazdziemika na
lx co dwa tygodnie od 1 czerwca do 31 sierpnia .
2. 1x co cztery tygodnie w okresie od I listopada do 31 marca na I x co cztery tygodnie w
okresie od 1 wrzesnia do 31 maja.
3. Odbieranie odpad6w zielonych b~dzie odbywato si~ nie w workach z foli LOPE, tylko
jako odpad zmieszany.: Ootyczy to nieruchomosci kt6re nie b~dq wyposaZone w
kompostowniki.
4. Zmienia si~ zapis dotyczqcy odbioru papieru, tektury, szkta, tworzywa sztucznego, metali
, odpad6w wielomaterialowych gromadzonych w workach z foli LOPE oraz pojemnikach
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z "co miesiqc" na "co najmniej raz na
kwartal".
Wprowadzenie zmian jest konieczne ze wzgl~dLl na zmmeJszenie koszt6w obslugi
gospodarki odpadami jak r6wniez odbioru pelnych work6w i pojemnik6w selektywnie
zebranych odpad6w.
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