UCHWAŁA NR VIII/62/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)
oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łask i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi, których wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 należy zgłosić do Burmistrza
Łasku w formie pisemnej.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, według cen usług
określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Opłatę za usługi dodatkowe należy uiszczać razem z opłatą podstawową za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminach określonych uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów dostarczy do nieruchomości przedsiębiorca, który
świadczy na terenie gminy Łask usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
2. Oznakowane worki przedsiębiorca dostarczy do Urzędu Miejskiego w Łasku, skąd zamawiający
usługę dodatkową będzie mógł je pobrać.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 27 maja 2015 r.
Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę Łask w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
L.p.

Rodzaj usługi

1.

Usługa użyczenia dodatkowego pojemnika na odpady
komunalne dla nieruchomości zamieszkałych (na
okres co najmniej 6 miesięcy) obok podstawowego
zestawu pojemników użyczonych w ramach
świadczenia usług podstawowych (tj. stały odbiór
i zagospodarowanie dodatkowych odpadów)
a) za pojemnik o pojemności 120 l odpady komunalne zmieszane (w tym popiół)

Termin
odbioru
zgodnie
z harmonogramem

13,00 zł

b) za pojemnik o pojemności 240 l zmieszane odpady opakowaniowe "suche"
c) za pojemnik o pojemności 120 l zmieszane opakowania szklane
d) za pojemnik o pojemności 140 l bioodpady
2.

3.

Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych dla nieruchomości
zamieszkałych w oznakowanych workach obok
podstawowego zestawu pojemników użyczonych
w ramach usług podstawowych (tj. jednorazowy
odbiór i zagospodarowanie dodatkowych odpadów)
a) za worek o pojemności 120 l odpady komunalne zmieszane (w tym popiół)
b) za worek o pojemności 120 l zmieszane odpady opakowaniowe "suche"
c) za worek o pojemności 120 l zmieszane opakowania szklane
Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania
odpadów ulegających biodegradacji z terenu
nieruchomości
(tj. jednorazowe podstawienie i opróżnienie
pojemnika)
a) za pojemnik o pojemności 1100 l odpady ulegające biodegradacji
b) za pojemnik o pojemności 7000 l (kontener) -
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Cena usługi za
jednorazowy
odbiór

24,00 zł
7,00 zł
11,00 zł

zgodnie
z harmonogramem

Cena usługi

10,00 zł

10,00 zł
7,00 zł
Cena usługi

odbiór odpadów
zgodnie
z harmonogramem
odbiór odpadów

95,00 zł
486,00 zł
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odpady ulegające biodegradacji
4.

Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości takich
jak: wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
(tj. jednorazowe podstawienie i opróżnienie
pojemnika)
a) za pojemnik o pojemności 7000 l (kontener) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
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w ciągu 7 dni od dnia
podstawienia
pojemnika
odbiór odpadów
w ciągu 7 dni od dnia
podstawienia
pojemnika

Cena usługi

476,00 zł

Strona 2

