
UCHWAŁA NR X/77/19
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 2019 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. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz 
z 2019 r. poz. 730), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej 
Woli, Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/38/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 2019 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 (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 1277) §2 
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zbierane będą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony od pojazdów 
osobowych w ilości 8 sztuk od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, odpady 
zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,5 tony od jednego 
gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, 
popiół.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zapolice

Piotr Paweł Hryniuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 4125
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