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UCHWAŁA NR LII/375/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu 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 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 3 ust. 2c, art. 6r ust. 3, 3a, i 3d ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz.
1648), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zgierzu, Rada Miejska
w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Miasta
Głowno.
§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.
2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, miasto wyposaży nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów selektywnie
zbieranych.
§ 3. 1 Określa się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie,
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu,
c) z innych nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 1 raz na 2 tygodnie,
d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu;
2) selektywnie zbierane odpady komunalne z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz na 2 tygodnie,
c) z innych nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 1 raz w miesiącu,
d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
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a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie,
b) zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu,
c) z innych nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 1 raz na 2 tygodnie,
d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu;
4) odpady wielkogabarytowe, meble, dywany, materace oraz zużyte opony nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów określonych przez gminę mieszkańcy mogą na własny koszt
dostarczyć, w każdej ilości, następujące frakcje odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach
domowych:
a) papier,
b) tektura,
c) metal,
d) tworzywa sztuczne,
e) szkło,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne,
l) zużyte opony, samochodów osobowych w ilości nieprzekraczającej 4 szt.,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
n) tekstylia i odzież.
§ 4. 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 Miejski w Głownie ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno,
telefonicznie, lub elektronicznie: sekretariat@glowno.pl.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/303/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Głownie
Beata Wszołek-Lewandowska

