
 

UCHWAŁA NR XXIII/138/2012 

RADY GMINY KOWALA 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy 

Kowala uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Niniejsza uchwała określa: 

1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

2) częstotliwość ich odbierania z wyżej wymienionych nieruchomości, 

3) sposób i zakres świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

dalej PSZOK. 

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, której wysokość określa odrębna uchwała, gmina Kowala przejmuje od 

właścicieli tych nieruchomości obowiązek odbioru i zagospodarowania  odpadów komunalnych 

wytwarzanych w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego. 

§ 2 

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

2. Gmina Kowala odbierać będzie każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, wytworzoną w 

ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, którego mieszkańcy respektować będę zasady 

określone w rozdziale IV Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowala. 

 

3. Kontrolowanie, czy w strumieniu odpadów odbieranych przez Gminę od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych nie znajdują się odpady wytwarzane poza gospodarstwami domowymi należy do 

rutynowych działań upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Kowali w ramach obsługi 

administracyjnej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 3 

Określa się  następującą częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

2) papier i tektura, 9) zużyte baterie i akumulatory, 

3) szkło, 10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

4) tworzywa sztuczne, 11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

5) metale, 12) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) opakowania wielomateriałowe, 13) zużyte opony, 

7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

14) odpady zielone. 



 

1) Odpady wymienione w § 2  pkt 1÷7, stanowiące grupę podstawową,  odbierane będą 

regularnie, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości przez jednostkę 

wywozową, nie rzadziej jednak niż: 

 

 

2) Odpady wymienione w § 2  pkt 8÷14, stanowiące grupę odpadów problemowych, odbierane 

będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż: 

 

 

3) Odbiór odpadów wyszczególnionych w punkcie 1 (z grupy podstawowej), zgromadzonych w 

workach i pojemnikach, oraz zgłoszonych odpadów z grupy problemowej (punkt 2) odbywał 

się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego przez właściciela 

nieruchomości miejsca (spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach)  

w rejonie bramy lub furtki wejściowej (np. altanki śmieciowej) – dostępnego dla jednostki 

wywozowej. 

§ 4 

Określa się następujący sposób i zakres świadczenia usług przez punkty PSZOK: 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:   raz na dwa tygodnie 

papier i tektura: raz na miesiąc 

szkło: raz na miesiąc 

tworzywa sztuczne: raz na miesiąc 

metale: raz na miesiąc 

opakowania wielomateriałowe: raz na miesiąc 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady: 

opakowaniowe ulegające biodegradacji: 
raz na dwa tygodnie 

zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny: 

raz na pół roku z terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w 

terminach określonych przez  jednostkę wywozową  lub 

według zapotrzebowania dostarczany do PSZOK 

zużyte baterie i akumulatory: 

raz na pół roku z terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w 

terminach określonych przez jednostkę wywozową  lub według 

zapotrzebowania dostarczane do PSZOK 

meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

raz na pół roku z terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w 

terminach określonych przez jednostkę wywozową  lub według 

zapotrzebowania dostarczane do PSZOK 

odpady budowlane i rozbiórkowe: 

raz na pół roku z terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w 

terminach określonych przez jednostkę wywozową  lub według 

zapotrzebowania dostarczane do punktu PSZOK 

przeterminowane leki i chemikalia: 
według zapotrzebowania samodzielnie dostarczane do PSZOK 

lub do wytypowanej apteki (dotyczy leków) 

zużyte opony: 

raz na pół roku z terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w 

terminach określonych przez jednostkę wywozową  lub według 

zapotrzebowania dostarczane PSZOK 

odpady zielone: 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na miesiąc z 

terenu nieruchomości (na zgłoszenie) w terminach 

określonych przez jednostkę wywozową  lub według 

zapotrzebowania dostarczane do PSZOK 



 

1) Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  mogą samodzielnie dostarczać do punktów PSZOK odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny: 

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte baterie i akumulatory, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte opony, odpady zielone, 

odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym żużle i popioły), z zastrzeżeniem punktu 2), 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe), 
 

2) Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych możliwa do dostarczenia do PSZOK w ramach 

uiszczanej opłaty jest limitowana, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowala. 

3) Punkty PSZOK składać się będą z: 

 co najmniej jednego punktu stacjonarnego, czynnego od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7
00

 do 17
00

  oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach  od 8
00

 do 

13
00

, który będzie przyjmował wszystkie frakcje odpadów wymienione w pkt 1) 

 co najmniej kilku mini-punktów zlokalizowanych w miejscach o gęstej zabudowie 

przyjmujących niektóre frakcje odpadów wymienione w pkt 1). 

4) Lokalizacja punktów PSZOK oraz wykaz frakcji odpadów w nich przyjmowanych zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowali oraz w 

sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 5 

Poszczególne frakcje odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zostaną 

zagospodarowane w procesach odzysku lub unieszkodliwiania w sposób określony w załącznikach nr 

5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.)   

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kowali, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Kowali oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń. 

§ 8 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

      

 Przewodniczący 

  Rady Gminy Kowala 

 

  Wiesław Pachniewski 
 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXIII/138/2012 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 12grudnia 2012r. 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

i zagospodarowania tych odpadów. 

 Zgodnie z brzmieniem art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kowala obowiązana jest 

określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych 

od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 W związku z tym, że postanowiono nie włączać do nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – 

nie podejmując fakultatywnej uchwały w trybie art. 6c ust. 2 Ustawy – to przedmiotowa uchwała 

obejmuje kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

 Określony w uchwale sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest spójny z postanowieniami przyjętymi w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowala.   

 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

i zagospodarowania tych odpadów  jest aktem prawa miejscowego gminy Kowala. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Kowala 

 

 Wiesław Pachniewski 
 

 

  


