UCHWAŁA NR XII/103/15
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie 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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Rada Gminy Łużna
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zarówno
zmieszanych jak i segregowanych.
§ 3. Zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gromadzone są
w workach o pojemności 0,12 m3 (słownie: dwanaście setnych metra sześciennego) i odbierane
z poboczy dróg wcześniej wyznaczonych przez uprawnionego przedsiębiorcę nie zadziej niż raz
w miesiącu. Terminy odbioru zostaną określone harmonogramem.
§ 4. Segregowane odpady komunalne (papier, plastik, szkło, metal) od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych gromadzone są w workach o pojemności 0,12 m3 (słownie: dwanaście setnych metra
sześciennego) i odbierane z poboczy dróg wcześniej wyznaczonych przez uprawnionego
przedsiębiorcę nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Terminy odbioru zostaną określone
harmonogramem.
§ 5. Zmieszane i segregowane odpady komunalne (papier, plastik, szkło, metal) od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą po zgłoszeniu potrzeby wywozu przez właściciela
nieruchomości. Odpady odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu zmieszane i nie rzadziej niż raz na dwa miesiące segregowane. Przedsiębiorca odnotowuje
właściciela nieruchomości oraz ilość wywożonego odpadu. Odpady gromadzone są w workach
o pojemności 0,12 m3 (słownie: dwanaście setnych metra sześciennego), pojemnikach o pojemności
0,12 m3 (słownie: dwanaście setnych metra sześciennego) lub 1,1 m3 (słownie: jeden i jedna dziesiąta
metra sześciennego) lub kontenerach o pojemności 7 m3 (słownie: siedem metrów sześciennych) lub
10 m3 (słownie: dziesięć metrów sześciennych).
§ 6. Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki,
środki ochrony roślin, oleje, itp.), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe
odbierane będą po ich wcześniejszym wystawieniu obok pasa drogowego, co najmniej jeden raz
w roku. Termin odbioru zostanie określony harmonogramem.
§ 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe z remontów nie podlegających zgłoszeniu lub
pozwoleniu na budowę odbierane będą według potrzeb, po każdorazowym zgłoszeniu przedsiębiorcy
takiej konieczności. W zgłoszeniu podaje się adres nieruchomości, z której należy odebrać odpady,
orientacyjną ilość odpadów oraz termin podstawienia kontenera. Kontener zostanie podstawiony na
okres maksymalnie 3 (słownie: trzech) dni, umieszczenie odpadów w kontenerze należy do osoby
zgłaszającej. Przedsiębiorca usuwa kontener w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania
zgłoszenia gotowości odbioru. Dopuszcza się zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie
lub dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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§ 8. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujący się w miejscowości Wola
Łużańska (działka numer 164) świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selektywnie:
papieru, metalu, plastiku, szkła, odpadów zielonych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, mebli
i odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory,
świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje, itp.) Usługi odbioru będą
świadczone co najmniej dwa razy w miesiącu. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Przyjęcie
odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się po okazaniu
dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Łużna.
§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub osobę obsługującą punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Łużna, tel. (18) 354 39 22 wew. 203.
§ 10. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr XLII/286/13 Rady Gminy Łużna z dnia
2 grudnia 2013 r. w sprawie 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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Kotowicz
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UZASADNIENIE
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Łużna w ramach
opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną
częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych znajdujący się w Woli Łużańskiej. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa
miejscowego i jest bezpośrednio powiązany z uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
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