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2012 R.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (J.T. Dz.U. z 2012 r. Nr 236, poz.391 ) i art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r.
Nr 152, poz. 897 ) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.T.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) od właściciela nieruchomości odbiera się odpady komunalne w ilości odpowiadającej
minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w
uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie .
2) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),
b) selektywnie zbieranych:

szkła i opakowań wielomateriałowych

tworzywa sztuczne

papieru i tektury;
3) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 2,
odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów , w tym :
a) metal ,
b) przeterminowane lekarstwa,
4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone raz na na 2 tygodnie
5) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
będzie prowadzone raz w miesiącu .
6) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi na zasadach
kreślonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane będą bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości
dwa razy w roku
po uprzednim zawiadomieniu właścicieli
nieruchomości .
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny maja obowiązek odbierać punkty w którym
sprzęt ten został zakupiony.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .

