
UCHWAŁA NR XXIII/146/12
RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 27 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 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 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane następujące 
odpady komunalne: 

1) surowcowe tzw. „suche” zebrane selektywnie oraz odpady zmieszane, zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów, tj. 

a) z terenu nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości, 

b) z terenu nieruchomości niezamieszkałych w ilości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) niesegregowane zebrane z terenu nieruchomości: 

a) zamieszkałych w każdej ilości, 

b) niezamieszkałych w ilości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

3) szkło zebrane w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Mściwojów – w każdej ilości, 

4) wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany w systemie akcyjnym zgodnie 
z podanym przez Gminę Mściwojów harmonogramem – w każdej ilości, 

5) papier, metale, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyte opony, odzież, tekstylia odpady 
problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, 
kleje) zebrane w sposób selektywny w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie 
odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem odpadów remontowo 
– budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie 
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§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów, traktowane będą jako niesegregowane odpady komunalne. 

§ 3. Ustala się, że odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością: 

1) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) selektywnie zebrane odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

3) opakowania szklane – nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 4. Gmina zorganizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którego lokalizacja oraz 
regulamin korzystania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Mściwojów 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mściwojów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą z dniem 01 lipca 2013 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy:
G. Męczyńska
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