
UcHwAŁA NR xxv/170/2012
FJ.DY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia28 listopada 2012 r.

w spra$rie okreśI€nia szczegółowego sposobll i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpsdów
](omunnlnych od w}aścicieli nierurhomości i zagospodarowania tych odpadów' łv zamian fa uisztzoną Przez

1vłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. l8 ust' 2 pkt. 15 w zwi4zku zart' 40 ust' 1ustawy Z dlria 8 mafca l990I. o samożądzie
gminnym ( Dz' U' z 2001r' Nr 1'12, poz.1591 złniany Dz.U. z2002r. Nr 23 poz' 220; Dz. U. z2002|' Nr 62, poz.
558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; ; Dz. U. 2002r. Nr 214 poz.t806' ; Dz.IJ. f003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U.
r 2003r. Nr 162, po2.1568; Dz. V. z 2002r. Nr 153, po2.1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. t0S5 Dz.tJ. z2\04r.
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr I1f, poz. U41., Dz. U. 2006r. Nr 1'7, poz. 1f8., Dz. U. z2O05r. Nr 175,
paz.)15'l; Dz. U. 22006r. Nr 181, poz. 1337;Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327 iDz_ U.2007|Nr 138, poz. 9'j4; Dz.
U. 22007r. Nr I '13. poz.lzl8t Dz. U.22008r. Nr 180, poz. t l I t, Dz. U; 22008r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U.
z2009r .N t  52 ,  poz .420 ;  Dz .U . z2009r .N r  157 ,  poz .  I24 I tDz . I J .  z20 l0 r .N .28 ,poz .  142 ;Dz .U . z20 l0 f .N r
28, poz. 146;Dz.V.22010r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. f30;Dz.IJ. zfo1h. Nr 117, poz. 679;
Dz. U. z 2011r. Nr 134, poz. '77'7; Dz. U. z 2011r. Nr 21 , poz. I13; Dz.IJ. z20t1r. Nt f1'7, poz. t2!t, Dz.IJ.
Z20llr. Nr 2I,7, pof' I28I: Dz. U. z201lr. Nr i49, poz' 88.l oraf ań.6r rstawy zdnia 13 września 1996I.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.v' z207b ', poz' 39I) Rada Miejska uchwala' co następujej

s l' Usta]a się, że od wlaściciela nieruchomości zamieszkał}rcb nalęi odebraó kazdąilość zebranych odpadów
komunalnych.

$ 2' określa Śię, żę odbiórzebranych odpadów komuralnych od właścicieli nieruchomości będzie następowal:
l)nieseg.egowanę odpady komurlalnę - raz na dwa tygodnię,

2)odpady segregowane| papier' tęktura' meta]e, tworzJ,lva szfuczne, szkło i opakowania wielomatęrjałowe - raz
na mlesląc;

3) odpady segregowane: ulegające biodegradacji i zielone ' raz na dwa tygodde;

4)odpady komunalne z koszy u|icznych _ nie rzadziej niŹ dwa razy w tygodniu;

s)odpady komunalne z clnentarzy - nie żadziej niż raz w tygodniu.

s 3. Punkt selekb'wnego fbierania odpadów komunalnych będzie świadczył rrsługt:

l. od poniedzialku do piątku w godzinaclr od 13.00 do 17. 00 i w sobotę ]v godzjnach od 9'00 do l3'0o.
2' Bezpłatnie za odbióf następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:
l ')pżeterm inowanyoh lękańtw.

2)zużytych batelii i akumulatorów'

3)nebli i odpadóvr' wielkogabal}towych,

4]chemikaliów.

s)zuą'tych opon,

ó)Zuzyiego sprzętu elektrycmego i elekhoniczręgo'

7)odpadów budolvalnych i rozbiórkowych .

s 4' wykonanię uchwały powieźa się Bumistrzowi Gniewkowa.

$ 5' Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Użędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie f dniem i lipca 20t3r.
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r'
UzaŚadnieni €

Uchwała ma chafaktef obligatoryjny. obowiązet jej podjęcia wynika z alt. 6I ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrłmaniu czystości i porządku w gminach (t' j'Dz.U. z 2012r ', poz. 391)' która stanowi, że Iada gminy
w drodze uchv.ały okeśli szczegolowy sposób i zatres świadczenia usłBg w za&resie odbierania odpadów
komunalnyoh od właścicieli nioruchomości i gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszcznnąpflez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kommalnymi. w związku z powyższym
w}.r''o.lanie niniejszej uchwały Dważam za zasadne. Inicjatorem uchwĄ jest Burmistrz Gniewkowa'

spofządziła: A. sidorcwicz
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