
                              
Uchwała nr XXIV/198/13  

Rady Gminy Dmosin 
z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r.               

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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6r ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228),  Rada 
Gminy  Dmosin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXI/178/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się 
zmiany § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 3. Zmieszane odpady komunalne, odbierane zgodnie z § 4 niniejszej uchwały od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, zbierane są do pojemników, których wielkość uzależniona jest od 
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 
1) dla zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) 120 l/miesiąc – dla nieruchomości zamieszkujących do 4 osób włącznie, 
b) 240 l/miesiąc – dla nieruchomości zamieszkujących powyżej 4 osób, 
c) 1100 l/miesiąc – dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, 
- przy czym, jeżeli pojemność pojemnika nie pozwala na umieszczenie w nich wszystkich 
odpadów zmieszanych powstających na nieruchomości, Gmina, na wniosek właściciela 
nieruchomości, dostarcza pojemniki o wyżej określonych pojemnościach, w ilości pozwalającej na 
odbiór wszystkich odpadów komunalnych - zmieszanych powstających na nieruchomości; 

2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – zebrane 
w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Dmosin, będą odbierane w każdej ilości.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
         Wanda Michalska 
 


