UCHWAŁA NR XXVI/176/2012
RADY GMINY LESZNO
z dnia 12 grudnia 2012r.
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 ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )oraz art. 6r ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r. poz. 391)
Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2.
Minimalna ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej uzależniona jest od
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1. Z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne
b) dwa worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj:
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;
c) jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło;
d) jeden worek 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji.
2. Z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne
b) trzy worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj: papier,
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;
c) jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło;
d) jeden worek 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji.
3. Z nieruchomości, na której zamieszkuje 5-8 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne lub
pojemniki o łącznej pojemności 240l

b) cztery worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj:
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;
c) dwa worki 60 l z folii LDPE na szkło;
d) dwa worki 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji.
4. Z nieruchomości na której zamieszkuje więcej niż 8 osób:
a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na każde
kolejne dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik;
b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na odpady takie jak papier, tworzywa
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe na każde kolejne dwie osoby;
c) dodatkowo jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło na każde kolejne dwie osoby;
d) dwa worki 120 l z folii LDPE na odpady ulegające biodegradacji
§ 3.
Minimalna ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego z
zamieszkałych nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
1. Jeden kontener 1100 l na odpady komunalne zmieszane, przypadający na 60
mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny,
2. Jeden kontener 1100 l na odpady takie jak papier, opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metal przypadający na 60 mieszkańców lub jeden budynek
wielorodzinny,
3. Jeden kontener 240 l lub 1100 l na szkło przypadający na jeden budynek
wielorodzinny.
4. Dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych na
zasadach określonych w §2.
§ 4.
Odpady komunalne zmieszane na terenie Gminy Leszno odbierane są od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu
kalendarzowym, a z zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu.
§ 5.
Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, plastik, tworzywa
sztuczne, drobny metal, szkło, gromadzone w odpowiednich workach o pojemności
60l i 120 l z folii LDPE odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w
miesiącu kalendarzowym.

§ 6.
Odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października odbierane będą
- z częstotliwością 2 razy w miesiącu a w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz
w miesiącu,
§ 7.
Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte
świetlówki i chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w
Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego
otwarcia. Odpady w postaci przeterminowanych lekarstw odbierane będą w Punktach
Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Lekarstw. Odpady w postaci zużytych baterii
odbierane będą w Punktach Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii.
§ 8.
Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
o których mowa w §7 niniejszej uchwały zostanie przedstawiony w sposób zwyczajowo
przyjęty w Gminie Leszno, nie później niż do 30 czerwca 2013r.
§ 9.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w wyznaczonym dniu spod posesji dwa razy w
ciągu roku kalendarzowego.
§ 10.
Wójt Gminy Leszno podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w
Gminie Leszno, terminy odbioru poszczególnych odpadów komunalnych.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza

