Uchwała Nr 159/XXX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001
z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
uchwala, co następuje:

z dnia 8 marca 1990 r.
r. Nr 142, poz. 1591
1996 r. o utrzymaniu czystości
- Rada Miejska w Gostyninie

§1
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
komunalnymi.
2. Ustala się, że:
1) odbieraniu podlega każda zebrana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów
komunalnych;
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone z następującą
częstotliwością:
a) 1 raz w miesiącu z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych;
b) 1 raz w tygodniu z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
wielorodzinnych.
3) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych, z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:
a) odpady papieru, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, metali 1 raz w miesiącu;
b) odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu;
c) przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon – 1 raz na kwartał;
d) odpady zielone – 1 raz na pół roku.
3. Ustala się, że co kwartał w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem, będzie
prowadzona mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od
1 lipca 2013 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jolanta Syska-Szymczak

