
tych odpadów, w zamian 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

U. z 2017 r., poz. 1289), 

Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

1. Ustala się, iż w 

komunalnych takich jak: 

2. papIer, 

3. szkło, 

4. tworzywo sztuczne, 

5. metale, 

6. 

7. 

8. 
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RADY GMINY GZY 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. 

po 	zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

§ 1. 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 

odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne, 


meble i inne odpady wielkogabarytowe. 


odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 


9. 	 chemikalia i przeterminowane leki, 

10. zużyte baterie i akumulatory, 

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12. zużyte opony. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów 

komunalnych. 



§ 2. 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) 	 z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej, zgodnie z zawartą 

przez Gminę z Przedsiębiorcą umową na odbieranie odpadów komunalnych, jednak 

nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane (nie segregowane) gromadzone w pojemnikach - jeden raz 

w miesiącu, 

b) odpady segregowane zbierane w workach: metal i tworzywa sztuczne jeden raz 

w miesiącu, 

c) odpady segregowane zbierane w workach: papier, szkło - jeden raz na dwa 

mIeSIące, 

d) odpady biodegradowalne - jeden raz w miesiącu, 

2) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę. stojących 

na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - jeden raz w miesiącu. 

2. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów będą corocznie podawane 

do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej 

www.gminagzy.pl. 

§ 3. 

1. Przewiduje się gromadzenie odpadów komunalnych w systemie zapewniającym segregację 
odpadów (z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale. tworzywa sztuczne oraz odpady 
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) bądź w systemie 
jednopojemnikowym jako odpady niesegregowane zmieszane. 
2. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje 
również odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków. 
3. Przewiduje się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających 
w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, tekstyliów. 
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne muszą zostać przekazane 
do punktu selektywnej zbiórki. 
5. Ogranicza się roczną ilość oddawanych odpadów budowlanych i remontowych do ilości 
nie przekraczającej 300 kg na jednego mieszkańca gminy. 
6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i przekazywać je do przeznaczonych na ten cel pojemników usytuowanych w ośrodkach 
zdrowia na terenie gminy Gzy bądź zwracać bezpłatnie do aptek, skąd będą odbierane 
systematycznie (nie dopuszczając do przepełnienia pojemników) przez przedsiębiorcę 
posiadającego stosowne zezwolenia na odbieranie tego typu odpadów. 
7. Zużyte baterie i akumulatory, jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy 
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do gminnego punktu 
selektywnej zbiórki bądź zwracać bezpłatnie do sklepów zajmujących się sprzedażą 
powyższych artykułów. Zużyte baterie można wrzucać do specjalnie oznakowanych 
pojemników rozmieszczonych w placówkach oświatowych. 

http:www.gminagzy.pl
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§ 4. 

§ 5. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagające odrębnych urządzeń do zbierania, 
należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Mogą być one odbierane 
sprzed posesji jeden raz w roku, w terminie podanym do wiadomości mieszkańców 
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednakże po zgłoszeniu do urzędu gminy chęci oddania 
takiego odpadu. W każdym innym terminie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
można pozbyć się przez dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gzach. 
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane sprzed posesji muszą być wystawione 
do drogi publicznej. 
10. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np.: świetlówki, 
farby, lakiery, akumulatory, baterie, itp.) należy również wydzielić z pozostałych odpadów. 
Odpady niebezpieczne przygotowane do odbioru, należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich. Nie należy ich umieszczać w 
pojemniku na odpady zmieszane resztkowe powstałe w wyniku segregacj i. 
11. Zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki. 

1. Prowadzi się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (P SZOK) zlokalizowany 

na terenie miejscowości Gzy, na działce o nr ewidencyjnym 61/3, obręb Gzy, gm. Gzy. 

2. Godziny otwarcia PSZOK zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej www.gminagzy.pl . 

3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy 

Gzy w gospodarstwach domowych. 

4. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

5. 	W PSZOK mieszkańcy Gminy Gzy mogą oddawać następujące odpady komunalne: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) małe opony samochodowe, 

5) zużyte baterie i akumulatory, 

6) odpady zielone. 

6. 	 Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 
dopuszczonych do zbierania w PSZOK. 

7. 	 Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 
zasad BHP i p.poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz 
wykonywania poleceń pracownika punktu. 

8. 	 W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. 
9. 	 Przeterminowane leki można dostarczać do przeznaczonych na ten cel pojemników 

usytuowanych w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Gzy. 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki 

http:www.gminagzy.pl
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odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Gzach pisemnie na adres: Urząd 
Gminy w Gzach, Gzy 9, 06·126 Gzy, telefonicznie na nr tel. 23691 31 67 lub 23691 31 22 
lub elektronicznie na adres: uggzy@wp.pl. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XV1I/82/20 16 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., z 2016r. poz. 6388). 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie O l stycznia 2018r. 

PRZEWODNICZĄCY 

c:l n 
Leon 

RADCA 

Bogu1tła okalski 
IOLl /4681 

mailto:uggzy@wp.pl

