
 
UCHWAŁA Nr XXXII/ 230 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 14 marca 2013 r. 

 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 
 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 39, z 2013r., poz.21 i poz. 228) oraz z art. 18 
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
 

§ 1. 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
 

§ 2. 
Ustala się, że:  

1) od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie 
każda ilość zebranych odpadów komunalnych,  

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
zmieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będzie prowadzone 
jeden raz w miesiącu, 

3) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych: 
- papieru, 
- tektury, 
- szkła, 
- tworzywa sztucznego, 
- metali, 
- odpadów wielomateriałowych, 
będzie prowadzone jeden raz w miesiącu. 

4) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są 
odpady komunalne będzie odbierana każda ilość tych odpadów gromadzonych w 
pojemnikach lub workach oddzielnie dla każdej frakcji odpadów określonych w pkt 2 i 
pkt.3. 

5) odbieranie odpadów o których mowa w ust. 4 prowadzone będzie prowadzone jeden raz 
w miesiącu, 

6)  odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach lub workach będzie 
prowadzone jeden raz w miesiącu, 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i 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 2006 r. 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 2008 r. 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 poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz.1281, z 2012 r, poz. 56, z 2013r. poz. 153. 
 



7) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych oraz odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzone w dwa 
razy w roku, 

8) odpady niebezpieczne, w szczególności przeterminowane leki, chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony odbierane będą w zorganizowanych przez Gminę 
punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 
§ 3. 

1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywa się zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, który jest podawany do publicznej wiadomości oraz bezpośrednio 
mieszkańcom. 

2. Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w § 2, które zostały wystawione 
przed posesję, poza ogrodzenie „do krawężnika”. Odpady komunalne wystawione w 
innych miejscach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd 
pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi. 

3. Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów, będą traktowane jako odpady zmieszane. 
Opłata za ich odbiór zostanie odpowiednio przeliczona według stawki dla odpadów 
niesegregowanych określonej odrębną uchwałą Rady Gminy. 

 
§ 4. 

1. Na terenie Gminy Cegłów tworzy się jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie, ul. Henryka Dobrzyckiego 37. 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, będą odbierane odpady komunalne powstające w 
gospodarstwach domowych oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne posegregowane na następujące frakcje: 
1) papier, tektura (makulatura, karton); 
2) szkło; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 
6) opakowania wielomateriałowe; 
7) przeterminowane leki i chemikalia; 
8) zużyte baterie i akumulatory; 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
11) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest); 
12) zużyte opony. 

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady w ustalonych 
dniach i godzinach umożliwiających mieszkańcom przekazanie odpadów przynajmniej raz 
w tygodniu w godzinach popołudniowych.  

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów. 

5. Odpady komunalne określone w ust.2 pkt.1) – 5), zebrane w sposób selektywny. 
mieszkańcy dostarczają samodzielnie, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest 
konieczne poza harmonogramem. 

 
§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

 
 



§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r. 
 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ustala 
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 ustaloną w trybie art.6k w/w ustawy. 
W uchwale Rada Gminy określa w szczególności: 
- ilość odbieranych odpadów, 
- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 
- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 


