UCHWAŁA NR VI/26/2015
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593;
z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada
Gminy Dalików uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 143/13 Rady Gminy Dalików z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 1733) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 2,3,4 otrzymują brzmienie:
„2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
3) papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
4) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,”,
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„W ramach uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości otrzymają pojemniki na odpady niesegregowane
(zmieszane) oraz worki do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i odpadów zielonych.".
3) dodaje się § 7 w brzmieniu:
„§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać telefonicznie pod nr 43 678 01 83, elektronicznie - e-mail: ugdalikow@wp.pl, pisemnie lub
osobiście do Urzędu Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Dalikowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Dalików
Maria Chojnacka

Id: D43CBE06-2D35-4DDE-9857-63CB695A38F1. Podpisany

Strona 1

