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UCHWAŁA Nr XXVI/128/2012
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
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 właścicieli 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)1) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Policzna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Policzna
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych,
zebranych i wystawionych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminie Policzna, uchwalonym odrębną uchwałą.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu;
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny : papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października –
z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu;
d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku;
2) W zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - jeden raz w miesiącu;
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października –
z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu;
d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku;
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§ 3. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zlokalizowanych na terenie gminy Policzna:
1. W wyznaczonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące rodzaje
odpadów:
a) szkło zbierane selektywnie;
b) papier zbierany selektywnie;
c) tworzywa sztuczne zbierane selektywnie;
d) metale zbierane selektywnie;
e) opakowań wielomateriałowe;
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone, oraz opakowania ulegające biodegradacji;
g) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także lampy zawierające rtęć;
h) chemikalia;
i) przeterminowane lekarstwa;
j) zużyte baterie;
k) zużyte opony i akumulatory ołowiowe;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających
uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu administracji
architektoniczno-budowlanej.
2. Lokalizację Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych określa regulamin utrzymania czystości
i porządku w gminie Policzna.
3. Opłata uiszczona gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje kosztu transportu
odpadów komunalnych zebranych selektywnie do punktów selektywnej zbiórki.
§ 4. Wójt Gminy Policzna podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty terminy
odbioru poszczególnych odpadów komunalnych .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Zenon Mazur
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391) w drodze uchwały należy określić 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,
w szczególności należy określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały określa rodzaje odbieranych odpadów, częstotliwości ich
odbioru oraz warunki przekazywania ich do punktu selektywnego zbierania odpadów.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

1)

(zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 567)

