
UCHWAŁA NR XLVII/316/18
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 6r. ust. 2a, ust. 3-ust 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, 
poz. 2422; z 2018 r. poz. 650; z 2017 r. poz. 2361), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gmina Gidle będzie świadczyć usługę odbierania każdej ilości 
odpadów komunalnych wytworzoną na terenie nieruchomości (przekazywanych w pojemnikach lub workach 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gidle).

§ 2. W ramach uiszczonej opłaty odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości następujące 
odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne- nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) selektywnie zebrane:

- szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał,

- tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- papier i tektura - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- metale - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- odpady ulegające biodegradacji - w okresie od maja do października nie rzadziej niż raz na miesiąc, a od 
listopada do kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 3. 1. W ramach uiszczonej opłaty każdy mieszkaniec może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK), zebrane selektywnie odpady, a w szczególności: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony oraz 
odpady zielone.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w §3 ust.1.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą 
być odbierane w systemie akcyjnym przynajmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie 
BIP urzędu gminy.

4. Przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę 
aptekach.

5. Wójt Gminy Gidle podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy, poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gidlach oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach harmonogram przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w w/w punkcie oraz 
termin zbiórki akcyjnej.

§ 4. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki.
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§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, właściciele nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Gidlach niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, ustnie do protokołu lub pisemnie.

2. Zgłoszenie, o którym mowa  w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:

1) Imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego;

2) Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie lub informację, że zgłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3) Termin i opis niewłaściwego wykonania usługi.

3. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, 
a protokół dodatkowo przez pracownika, który go sporządził.

§ 6. Traci moc uchwala Nr XXIII/160/16 z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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