
UCHWAŁA NR XXIII/116/2012
RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Grębków uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 za gospodarowanie odpadami, a w szczególności: 

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń w danej 
miejscowości oraz dostarczony właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne. 

§ 3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  będzie odebranakażda zebrana przez nich ilość 
odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, Gmina 
Grębków świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) papieru, tektury, 

3) szkła 

4) opakowań wielomateriałowych, 

5) tworzyw sztucznych, 

6) metali, 

7) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpady 
zielone, 

8) przeterminowanych leków 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo – budowlanych nie wymagających pozwoleń 
i zgłoszeń do administracji budowlano – architektonicznej, 

12) mebli i odpadów wielkogabarytowych, 

13) zużytych opon. 
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§ 5. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 
o których mowa w § 4: 

1) Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne będą odbierane  według 
harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości, z częstotliwością raz na miesiąc, 

2) Odpady segregowane (papier, tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal) będą 
odbierane według harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością raz na miesiąc. 

3) Odpady określone w § 4 pkt. 8-10 oraz 12-13 niniejszej uchwały, można dostarczać do specjalistycznych 
pojemników rozmieszczonych odpowiednio: przeterminowane leki - w aptekach; zużyte baterie - gromadzone 
w wydzielonych oznakowanych pojemnikach z ograniczonym dostępem dzieci, młodzieży i osób 
niepożądanych w szkołach i budynku Urzędu Gminy oraz gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych ( zwanych dalej PSZOK) ; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do specjalistycznych 
sklepów i hurtowni prowadzących zbiórkę lub do gminnego PSZOK; zużyte opony, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe do gminnego PSZOK. 

4) Odpady komunalne o których mowa w § 4 pkt 2 – 13, z wyjątkiem odpadów budowlanych można dostarczać 
do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grębkowie przy ul. Zachodniej 1 , od 
poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 

5) W obecności pracownika PSZOK należy osobiście rozładować odpady komunalne i umieścić je we 
wskazanych pojemnikach lub miejscach, zgodnie z zasadą segregacji. 

6) Niezależnie od zbiórki do specjalistycznych pojemników odpadów określonych w pkt. 5 organizowane są przez 
gminę, w miarę potrzeb, mobilne punkty odbioru odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

7) Odpady budowlane i rozbiórkowe, (z prac remontowo - budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń) 
odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady po uprzednim zgłoszeniu. Nie dotyczy to odpadów 
budowlanych zawierających azbest których usuwanie, unieszkodliwianie i składowanie regulują odrębne 
przepisy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębków. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY 

mgr Ireneusz Kowalski
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