UCHWAŁA NR XXVIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 maja
2016r., w sprawie określenia 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 446) 6r ust. 2a, 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250, 1250)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 maja 2016r., w
sprawie określenia 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, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §2 ust. 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zużyte baterie i akumulatory,”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) odpady budowlane i rozbiórkowe,”,
c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) zużyte opony”;
2) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia
właścicielom nieruchomości odbiór do 500kg odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 12,
wytworzonych przez 1 mieszkańca w ciągu jednego roku, zamieszkującego lokal mieszkalny lub
budynek mieszkalny jednorodzinny.”;
3) załącznik otrzymuje nowe brzmienie o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/277/2016
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 września 2016 r.
Załącznik do uchwały nr XXIV/247/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 maja 2016r
GRUPA
ODPADÓW

PIERWSZA

DRUGA

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA, w
OSIEDLOWA (zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej)
szczególności zasoby
PGKiM-u
ZMIESZANE
3 razy w tygodniu
BIODEGRADOWALNE
2 razy w tygodniu
TWORZYWA
1 raz na dwa tygodnie
1 raz na tydzień odbiór z
SZTUCZNE, METAL,
odbiór z terenu
terenu nieruchomości
1 raz w tygodniu
WIELOMATERIAŁOWE
nieruchomości
PAPIER
1 raz w tygodniu
SZKŁO
1 raz na dwa tygodnie
ZIELONE
w sezonie* 1 raz na dwa
w sezonie* 1 raz na dwa
tygodnie odbiór z terenu
tygodnie odbiór z terenu
nieruchomości, po sezonie
nieruchomości, po sezonie
według zapotrzebowania
według zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie
samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnej
do punktu selektywnej
zbiórki odpadów
zbiórki odpadów
MEBLE I ODPADY
na zgłoszenie
1 raz na pół roku odbiór z
WIELKOGABARYTOWE
właściciela/zarządcy
terenu nieruchomości lub
1 raz na tydzień odbiór z terenu nieruchomości lub
nieruchomości – 1 raz na
według zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki
tydzień odbiór z terenu
samodzielne dostarczenie
nieruchomości lub
odpadów
do punktu selektywnej
samodzielne dostarczenie
zbiórki odpadów
do punktu selektywnej
ODPADY
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ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY

TRZECIA

BATERIE I
AKUMULATORY
PRZETERMINOWANE
LEKI
PRZETERMINOWANE
CHEMIKALIA
ODPADY BUDOWLANE
ZUŻYTE OPONY

1 raz na pół roku odbiór z
terenu nieruchomości lub
według zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnej
zbiórki odpadów

zbiórki odpadów
na zgłoszenie
właściciela/zarządcy
nieruchomości – 1 raz na
tydzień odbiór z terenu
nieruchomości lub
samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnej
zbiórki odpadów

1 raz na tydzień odbiór z terenu nieruchomości lub
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów

według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów

* sezon - okres od marca do listopada
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