
UCHWAŁA NR XX/149/2013
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za zagospodarowanie opdpadami. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012r. poz.391 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami, będą odbierane niżej wymienione odpady komunalne: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu, 

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w miejscu powstawania odpadów, obejmujące 
następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odbierane będą 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu, 

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone będą odbierane bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości w okresie od 1 maja do 31 sierpnia z częstotliwością raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie 
raz w miesiącu. Dopuszcza się zagospodarowanie ww. odpadów we własnym zakresie w przydomowych 
kompostownikach lub biogazowniach rolniczych. 

4) metale, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku rozbiórek lub 
remontów, na które nie są wymagane pozwolenia lub zgłoszenia należy dostarczyć do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów w Woli Suchożebrskiej, 

5) przeterminowane leki można wrzucić do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady 
rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Woli 
Suchożebrskiej, 

6) zużyte baterie można wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w Urzędzie 
Gminy w Suchożebrach oraz w szkołach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Woli 
Suchożebrskiej” 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość 
odpadów komunalnych. 

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, 
z którym Gmina Suchożebry zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

§ 3. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym w Woli Suchożebrskiej odbierane będą 
odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Suchożebry dostarczone przez ich wytwórców. 

2. Informacja o lokalizacji, dniach i godzinach świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów 
zostanie udostępniona na stronie internetowej Gminy Suchożebry, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz 
tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 



 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar




