
UCHWAŁA NR XVII/120/12
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez  właściciela  nieruchomości opłatę za 

gospodaroowanie odpadami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina zapewnia właścicielom  zamieszkałych nieruchomości: 

1) odbiór odpadów komunalnych  zbieranych w sposób selektywny i zmieszanych  - jeden raz w każdym miesiącu  
wg harmonogramu  ustalonego z podmiotem odbierającym odpady. 

2) odbiór odpadów  wielkogabarytowych , zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 
z gospodarstw  domowych - jeden raz w każdym  półroczu wg harmonogramu ustalonego z podmiotem  
odbierającym odpady. 

3) przyjęcie bezpłatne w utworzonym punkcie selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  następujących 
frakcji odpadów: 

- papieru, 

- szkła, 

- tworzyw sztucznych, 

- opakowań wielomateriałowych, 

- odpadów wielkogabarytowych. 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

§ 3. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Oleksów , Gmina 
Gniewoszów  na terenie oczyszczalni ścieków. 

2. Punkt będzie świadczył usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie  Gminy 
Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00. 
Informacja o zbiórce odpadów dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gniewoszowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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