
UcHwAŁA Nľ XXXII|230 l13
RADY GMINY GEGŁÓW

z dnia 14 maĺca20l3 r.

w spľawie określenia szczegółowego sposobu i zakľesu śwĺadczenia usług w zakľesÍe
odbierania odpadĺíw komunalnych od właścicielÍ nĺeľuchomości Í zagospodarowania

Ęch odpadów.

Na podstawie art. 6ľ ust. 3 ustawy z dnĺa 13 wľześnia t996t. o utrzymaniu czystości i
poľządku w gminach (tj. Dz. U. z20l2r. poz.391) otaz z aľt. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l,
aÍt.4l ust. 1 i afi. 42 ustawy z dnĺa 8 marca 1990ľ. o samorządzie gminnym (Dz.U. z200It.
Nr 142, poz.I59l zpőźn. z-n.)

$1
określa się szczegőłowy sposób i zakľes świadczenia usfug w zakresie odbieľania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zanrieszkałych i zagospodarowania tych
odpadóq w zatlian zaliszczoĺąpruez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaľowanie
odpadami komunalnymi.

s2
Ustala się, że:

1) od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie
kuŻda ilośó zebranych odpadów komunalnych,

2) odbieľanie od właścicieli nieruchomości na których zaľrieszklją mieszkaricy
z-rĺieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będzie prowadzone
jeden razw miesiącu,

3) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych:
- papieru,
- tektury,
- szkJa,
- tworzywa sńlcznego,
- metali,
- odpadów wielomateriałowych,
będzie prowadzone jeden razw miesiącu.

4) od właścicieli nieruchomości na których nie zamiesfująmieszkańcy avrytvĺaruane są
odpady komunalne będzie odbierana kuŻda ilośó tych odpadów gromadzonych w
pojemnikach lub workach oddzielnie dla kaŻdej frakcji odpadów okĺeślonych w pkt 2 i
pkt.3.

5) odbieľanie odpadów o lĺ:tórych mowa w ust. 4 ptowadzone będzie prowadzone jeden ľaz
wmiesiącu,

6) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach lub workach będáe
pľowadzone jeden tazw miesiącu,

7) odbieľanie zlľŻytego sprzętu elektrycznego i elekÍronicznego pochodzącego Z
gospodarstw domowych oraz odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzone w dwa
razy w ľolu,

8) odpady niebezpieczne) w szczegőlĺości pľzeteľminowane leki, chemikalia, nlzyte
bateľie i akumulatoty, zllŻyts opony odbierane będą w zorgatizowanych ptzez Gminę
punktach selekÍywne go zbíeraĺĺa odpadów komunalnych,

s3



1. odbieľanie odpadów, o których mowa w $ 2 odbywa się zgodnie z ustalonym
haľmonogramem' lĺÍóľy jest podawany do publicznej wiadomości oraz bezpośľedrrio
mieszkańcom.

2. odbioľowi podlegająodpady komunalne wymienione w $ 2, które zostďy wystawione
przed posesję, poza ogľodzenie ,,do kľawężnika''. odpady komunalne wystawione w
innych'miejscach, w szczegő|ności w miejscach, do których nie jest zapewniony ďojazd'
poj azdem odbieraj ącym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

3. odpady posegregowane niezgodnie z zasadami okľeślonymi w Regulaminie utĺzymarlia
czystości i poľządku na teľenie Gminy Cegłów, będątraktowane jako odpady zmieszane.
opłatazaích odbióľ zostanie odpowiednio przeliczona według stawki dla odpadów
niesegregowanych określonej odrębną uchwałą Rady Gminy.

$4
1' Na teľenie Gminy Cegłów twotzy się jeden punkt selektywnego zbieľania odpadów

komunalnychptzy oczyszczalni ścieków w Cegłowie, ul. Henĺyka Dobľzyckiego 37.
2. W punkcie selekývmej zbióľki odpadów, będąodbierane odpady komunalne powstające w

gospodaľstwach domowych oľaz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których
powstaj ą o dpady komunalne po Segre gow ane na następuj ące frakcj e :

1) papier, tektura (makulatura, karton);
2) szJ<ło;

3) metale;
4) tworzywasztuczne;
5) odpady ulegające biodegľadacji, wtym odpady zíelone;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) pľzeterminowane leki i chemikalia;
8) zuŻyte baterie i akumulatory;
9) nlŻyĘ spľzęt elektľyczny i elektľoniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabaľýowe;
11) odpady budowlane i ľozbióľkowe (nie dotyczy odpadów zawíerających azbest);
12) zuŻyte opony.

3' Punkty selektywnego zbierarlia odpadów komunalnych przyjmuje odpady w ustalonych
dniach i godziĺach umożliwiających mieszkańcom ptzekazanie odpadőw przynajmniej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych.

4' Właściciele nieruchomości samodzielnie dostaľczają odpady komunalne do punktu
selektyrľnej zbiőrki odpadów.

5' odpady komunalne okľęślone w ust.2 pkt'l) _ 5), zebľane w sposób selektyrłmy.
mieszkańcy dostarczają samodzielnie' w pľzypadku gdy pozbycíe się tych odpadów jest
konięczne poza harmono gľamem.

$s
Wykonanie uchwały powietza się Wójtowi Gminy Cegłów.

s6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędow1łn
Województwa Mazowieckiego z mocąobowiązywanía od dnia 1 lipca 20I3r.



Uzasadnienie:
Zgodrue zaĺt.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ustala
szczegőłowy sposób i zakĺes świadczenia usług w zakresie odbieľania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w z,atlianzauiszczoĺą
ptzez właściciela nieruchomości opłatę ustaloną w Ębie aÍt.6k w/w ustawy.
W uchwale Rada Gminy okľeśla w szczegőlności:
- ilośó odbieranych odpadów,
- częstotliwośó odbieľania odpadów komunalnych,
- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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