
UCHWAŁA Nr xxvV153DaI2
RADY GMINY GOZD
z dnia 28 grudnia 20I2r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
fych odpadów, w zamianzauiszezoną opłatę.

Napodstawie art. 18 ust. }pkl15,art.40 ust. 1, art.4I ust. 1 i art.42 ustawy zdnta 8 marca

199br. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z200lr.Nr 142, poz. 1591 zpóżn. zm.) art.6r ust. 3

ustawy zdnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j Dz.U. z
2O|2r. poz.391zpóźn. zm.) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:
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określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ternu gminy Gózd
i zagospodarowania tych odpadów, w zarrtian zauiszczonąprzez właściciela nieruchomości

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,w szczególności ilośó i częstotliwośó

ołbierania od właściciela nieruchomości odpadów komunalnychorcz sposób świadczenia

usług pr zez puŃty selektywne go zbierania odpadów komunalnych.
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1.W zamian zauiszczanąprzezwłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane sąwytworzone w gospodarstwach

domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywasztucz,ne,
d) szkło,
e) opakowanie wielomateriałowe,
g) odpady wielko gabarytowe,
h) zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady

zielone,
j) nlŻyie baterie i akumulatory,
k) przeterminowane leki,
l) zuŻyte opony'
m) odpadyremontowo_budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych

wykonywanychprzezwłaściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których

nie jesiwymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest

wymagane zgłoszenie do administracj i architektoniczno-budowlanej,
ni i'1n. odpady niebezpiec zne w dzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

2) o dpady komunalne zmieszane (niese gre gowane).

2'. oipaiv wymienione w ust. 1 pkt 1) są odbierane w kazdej zebranej ptzęz właściciela

ilości.



3. określa się wymaganą ilość pojemników na odpady uzależnioną od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi :

1) dlanieruchomości zatnieszkałejpyzez1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 0,12m3
b) po jednym worku lub pojemniku 120 L na odpowiedniąfrakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: makulafura,tworzywa sztt:czne, metal, szkło, odpady zielone ulegające
biodegradacji
2) dla nieruchomości zanieszkaŁejprzez 3-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemnoś ci 0,24 m3lub dwa pojemniki o poj' 0,I2 m3 ,

b) po jednym worku lub pojemniku 120 L na odpowiedniąfrakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: makulatura,twotzywasztl]czsle, metal, szkło, odpady zielone ulegające
biodegradacji
3) dla nieruchomości zanieszkałej przez 5-6 osób:
a) trzy pojemniki o pojemności O,l2 m3lub;eden pojemnik o poj. 0,24 m3

i jeden pojemnik o poj. 0,72 m'
b) po dwa worki lub pojemniki l20L na odpowiedniąfrakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny: makulatura, t:worzywa szt:uczne, metal' szkło, odpady zielone ulegające
biodegradacji
4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyzej 6 osób:
a) na kazde kolejne 2 osoby jeden pojemnik o pojemnoś ei 0,I2 m3 lub jeden pojemnik o
pojemności 0,24 m3 rra kłŻdekolejne 4 osoby,
b) worek lub pojemnik o pojemności 120 L na odpowiedniąfrakcję odpadów
odbieranych w sposób selektywny nakuŻde kolejne 4 osoby,
4. Ponad limit określony w ust. 3 pkt. 1- 4 właściciele nieruchomości, na których
zamieszkuj ą mieszkań cy zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawaó w workach
na odpady zmięszane.
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1' odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zanieszkĘch b ędzi e prowadzone j eden r az rLa cztery ty go dni e.

2. odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: papier, tekturę,
szkło, tworzywa szfrJc7'ne, metale, odpady wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji
w tym odpady zielone gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach zfolii
o7naczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla kuŻdej frakcji odbierane będą
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkaŁychz częstotliwościąjeden razna
c^ęry tygodnie.
3. odpady wielkogabarytowe wystawiane w miejscu gromadzenia odpadów
komunalnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie ptzez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne odbierane będądwa razy w roku ( przed sezonem letnim i
przed sezonem zimowym)
4. Zuzyry sprzęt e|ektryczrry, elektroniczny, chemikalia ( farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin), zuŻyte opony' baterie i akumulatory będą odbierane
w terminach zgodnie z opublikowanym ptzez gminę harmonogramem z częstotliwościądwa
razy w roku
5. odpady budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszetia zarrńaru prowadzenia robót do starosty
będąodbierane na indywidualne zgŁoszenie , natomiast odpady nie spełniające tej definicji
przedsiębiorca będzie odbierał za dodatkową opłatą
6. Przeterminowane leki nalezy ptzekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanej na
terenie gminy apteki i placówki słuzby zdrowia



7. ZuŻytebaterie i akumulatory inne niżprzemysłowe i samochodowe odbierane będąw

zotgarizowanych przęz gminę punktach zbiórki.
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1. odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące; zuŻfiy sprzęt

elektryczny i ólektroniczny' opony, metale , tworzywa sńuczne, meble i inne odpady

wiekógabarytowe' w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest koniecznepoza

harmoriogramem odbióruż nieruchomości będzie mozna dostarczyó do gminnego punktu

selektywnej zbiórki odpadów.
Ż. Trńsport odpałów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórl<t odpadów właściciele

nieruchomości zapewniaj ą i fi nansuj ą we własnym zakręsie.

3. Informację o loka|izacj i oruzgodzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów

gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób ałvyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej gminy Gózd.
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1) odbieranie odpadów, o których mowa w $ 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem

ustalonym przezprzedsiębiorcę,zktórym Gmina Gózdpodpisze umowę na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zarieszkały ch,

2) 
_odpady 

powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadani
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd, będą

traktowane jako odpady zmieszane. opłata zaichodbiór zostanie odpowiednioptzeliczona
według stawki dla odpadów niesegregowanych.
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Szczegółowe zasady doĘczące zbiennta, segregacji odpadów komunalnych i przekarywarua

ich do odbioru przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu określa,,Regulamin
utrzymania czystości i porządku w gminie Gózd"
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odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu

gospodarki odpadami ptzekazywiane sąuprawnionym podmiotom w celu poddania procesom

óa"y't u lub unieszkodliwienia zgodnie z obowtąnłjącymi w tym zakresie przepisami.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

Uchwała wchodzi w Ęciepo upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego zmocąobowiąującąod dnia 1 lipca 20I3r.
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