
UCHWAŁA NR XXX/163/2012
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 11 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.6 lit.r, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z dnia 11 kwietnia 2012 roku, poz. 391) oraz art. 18, ust.2, pkt. 15, art.40, ust.1 i art. 41, ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada 
Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujący sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się selektywny sposób zbiórki odpadów komunalnych obejmujący następujące frakcje: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD oraz RTV. 

3. Ustala się sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez: 

1) przydomowy kompostownik dla odpadów organicznych (kuchennych) i zielonych ulegających biodegradacji, 
gdy istnieje taka możliwość, 

2) worek czarny - odpady komunalne (bytowe) nienadające się do segregacji, 

3) worki kolorowe - wyselekcjonowane odpady komunalne o cechach surowców wtórnych o odpowiedniej 
kolorystyce: 

a) żółty - tworzywa sztuczne (plastik), 

b) zielony - szkło, 

c) biały - makulatura (tekstylia), 

d) niebieski - metal, 

e) czerwony - odpady niebezpieczne. 

4) kontenery w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

4. Ustala się następującą ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: 

1) worki kolorowe bez ograniczeń ilościowych, 

2) worki czarne w ilości zgodnej z normą zużycia na jednego mieszkańca, to jest zgodnie z Regulaminem 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew. 

§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) worek czarny - dwa razy w miesiącu, 

2) worki kolorowe: żółty, zielony, biały, niebieski - raz w miesiącu, 

3) worek czerwony - jeden raz na pół roku, 

4) odpady wielogabarytowe - dwa razy w roku, 

5) odpady zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD, RTV - jeden raz na pół roku. 

§ 3. 1. Tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanym dalej PSZOK w granicach 
administracyjnych Gminy Zakrzew poprzez zakup usługi w formie dzierżawy obiektu od podmiotu 
zainteresowanego odbiorem zgromadzonych odpadów, 

2. Do PSZOK można przekazywać bezpłatnie odpady zebrane w sposób selektywny, w tym: 

a) zielone, ogrodowe, 
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b) papier, tektura, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metale, 

e) szkło, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) wielogabarytowe, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyte opony, 

j) przeterminowane lekarstwa, 

k) żużel z domowych pieców węglowych i centralnego ogrzewania, 

l) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

§ 4. U stala się uzyskanie do 31 grudnia 2020 roku: 

1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień
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