
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/147/2012 

RADY GMINY KORCZEW 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Korczew uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, odbiera się każdą zebraną przez takiego 

właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych oraz następujące ich rodzaje, według poniżej 

określonych warunków:  

1) odbieranie zmieszanych ( niesegregowanych ) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści odbywać się będzie - 1 raz w miesiącu,  

2) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów: papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, 

tworzyw sztucznych, metali odbywać się będzie - 1 raz w miesiącu,  

3) odbieranie selektywne zebranych opakowań szklanych odbywać się będzie: 

a) od właścicieli nieruchomości - 1 raz na 3 miesiące,  

b) z pojemników ogólnodostępnych ustawionych w poszczególnych miejscowościach - 1 raz 

w miesiącu,  

4) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogaba-

rytowych oraz zużytych opon odbywać się będzie - 2 razy w roku,  

5) odbieranie przeterminowanych leków odbywać się będzie z częstotliwością - 1 raz na 2 miesiące,  

6) odbieranie zużytych baterii i akumulatorów odbywać się będzie z częstotliwością - 1 raz na 6 mie-

sięcy,  

2. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości w tym: meta-

le, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone, 

będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3.  

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 przyjmowane są także w punktach selektywnej 

zbiorki odpadów, o których mowa w § 3.  
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§ 3. W celu przejęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, selektywnie zbiera-

nych przez właścicieli nieruchomości, tworzy się następujące punkty selektywnej zbiórki odpadów:  

1) mobilny punkt selektywnej zbiórki papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych w tym two-

rzyw sztucznych, szkła, metali, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, mebli i innych od-

padów wielkogabarytowych; harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zostanie udo-

stępniony na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy, w poszczególnych sołectwach oraz na stronie 

internetowej urzędu 

2) centralny punkt selektywnej zbiórki, który przyjmuje wszystkie rodzaje selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych oraz każdą ich ilość, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do so-

boty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; adres punktu podany zostanie na stronie inter-

netowej urzędu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 lipca 2013r.  
 

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Barbara Roszuk 
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