
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2012
RADY GMINY  MASŁÓW
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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 2012 r. poz. 391),  oraz art. 40 ust. 1 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

Określa  się  szczegółowy sposób i  zakres  świadczenia  usług w zakresie  odbierania  i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 2

Od  właścicieli  nieruchomości  odbierana  jest  każda  ilość  wytworzonych  odpadów 
komunalnych umieszczonych w pojemnikach i workach.

§ 3

1. Powstające na obszarze nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są 
selektywnie „u źródła” przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:
FRAKCJA SUCHA
a) papier i tektura, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) odpady wielomateriałowe (opakowania do płynnej żywności), 
FRAKCJA MOKRA
e) odpady zmieszane ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady tj:
a) przeterminowane leki i chemikalia, 
b) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,  
c) zużyte opony, 
d) metal,
e) odpady zielone - sezonowo
f) popiół - sezonowo, 
gromadzone są w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.



3.  Meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  oraz  zużyty  sprzęt  elektryczny  i 
elektroniczny  będą  usuwane  z  terenu  nieruchomości  przez  podmiot  prowadzący 
GPSZO.

§ 4

1.  Częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właściciela  nieruchomości,  na 
której zamieszkują mieszkańcy określa się w sposób następujący:
a)  odpady  zmieszane  i  selektywnie  zebrane  „u  źródła”  co  najmniej  jeden  raz  w 
miesiącu,
b) odpady komunalne takie jak:
- zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny,  
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), będą odbierane 
z terenu nieruchomości (wystawka) zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej 
wiadomości przez podmiot prowadzący GPSZO, jednak nie rzadziej  niż raz na sześć 
miesięcy, 
c) odpady komunalne takie jak:
-  przeterminowane  leki  i  chemikalia, (np.  farby,  lakiery,  przeterminowane  środki  
ochrony roślin),
- zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
- zużyte opony, 
- odpady zielone – sezonowo (od maja do listopada),
- popiół – sezonowo ( od października do kwietnia),
należy zbierać i przekazywać we własnym zakresie, w miarę potrzeb do GPSZO, 

§ 5

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonował będzie w sposób określony 
w  harmonogramie  podanym  do  publicznej  wiadomości  przez  podmiot  prowadzący 
GPSZO, jednak nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu, w tym w sobotę. 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/207/2012
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 20 grudnia 2012r.

W  związku  z  nowelizacją  ustawy  z  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.z  2012r.  Poz.391)  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.

Frakcje  odpadów,  których  nie  wymieniono  w  uchwale,  właściciele 
nieruchomości mają obowiązek pozbywać się w sposób określony w obowiązujacych 
ustawach oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


