
UCHWAŁA Nr LII/405/2014
RADY GMINY  MASŁÓW

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/269/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), oraz art. 40 ust. 1, art 7 ust. 1 i  art. 18  ust. 2  ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  Rada Gminy
Masłów uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania i  zagospodarowania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust 1- 3 otrzymują następujące brzmienie:

„1.  odbioru z  gospodarstw nieograniczonej  ilości  odpadów komunalnych zmieszanych oraz
nieograniczonej ilości odpadów zebranych w sposób selektywny frakcji określonych w § 3 pkt
1 uchwały z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu” 

„2. wyposażenia gospodarstw 1-4-osobowych w pojemnik na odpady komunalne zmieszane o
pojemności 120 litrów oraz w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

„3.  wyposażenia  gospodarstw  5-osobowych  i  powyżej,  w  pojemnik  na  odpady  komunalne
zmieszane o pojemności 240 litrów oraz w worki służące do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych „ 

2) w § 3 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie
„2)  Odpady  zebrane  w  sposób  selektywny,  przyjmowane  będą  w  Gminnym  Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujących frakcjach

             f) popiół- w miesiącach od października do kwietnia „

§ 2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów



UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII/405/2014
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 września 2014r.

W  związku  z  nowelizacją  ustawy  z  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości
i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013r.  Poz.1399) Rada Gminy jest  zobowiązana do ustalenia
w drodze  uchwały  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  z  zakresie  odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z art.6r ust. 3 w/w ustawy.

Uchwała  szczegółowo  określa  usługi,  które  będą  świadczone  przez  przedsiębiorców
w  ramach  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Uchwała  ta  określa  ilość  oraz
częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  przez  gminę.
Odebranie wszystkich odpadów w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów
zagospodarowywanych  „domowymi”  metodami,  szkodliwymi  dla  zdrowia  mieszkańców  oraz
niszczącymi krajobraz terenu Gminy.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


