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UCHWAŁA NR XXIX/148/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 23 maja 2016 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. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łęczycy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Miejska w Łęczycy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łęczyca i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest
dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień
niniejszego paragrafu.
2. Na nieruchomościach, na których znajdują się domy jednorodzinne lub zespoły takich domów (zabudowa
jednorodzinna):
1) odpady ulegające biodegradacji powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) pozostałe odpady selektywnie zbierane powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
3) odpady zmieszane (niesegregowane) powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż dwa mieszkania
(zabudowa wielorodzinna):
1) odpady ulegające biodegradacji powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia
do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) pozostałe odpady selektywnie zebrane powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) odpady zmieszane (niesegregowane) powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień.
4. Szkło powinno być odbierane z punktów gniazdowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia pojemników.
5. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane dwa razy w roku.
6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedsiębiorcy
i Miasta Łęczyca pod adresem www.leczyca.info.pl.
§ 3. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od właścicieli
nieruchomości, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane
odpady komunalne, w tym:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony;
6) odpady zielone;
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7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia się we
własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są
podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Łęczyca pod adresem www.leczyca.info.pl.
§ 4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r. poz. 21, z późn.zm.) oraz zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta w Łęczycy w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o
niewłaściwym świadczeniu usług, w jeden z następujących sposobów:
1) pisemnie,
2) telefonicznie,
3) pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji , numery telefonów i adres poczty elektronicznej przeznaczone do
dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej Miasta Łęczyca pod
adresem www.leczyca.info.pl
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/180/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Łęczycy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kulesza
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