
 

 

UCHWAŁA Nr XX/155/2013 

RADY GMINY W LIWIE 

z dnia 7 marca 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:  

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Liw, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.  

§ 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda wytworzona na nie-

ruchomości ilość odpadów komunalnych.  

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych następować będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka-

łych.  

§ 3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, Gmina 

Liw świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych:  

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

2) papieru i tektury,  

3) szkła,  

4) tworzyw sztucznych,  

5) opakowań wielomateriałowych,  

6) metali,  

7) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpa-

dów zielonych,  

8) przeterminowanych leków,  

9) chemikaliów, w tym resztek farb, lakierów, olejów i opakowań po nich,  

10) zużytych baterii i akumulatorów,  

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

13) zużytych opon,  
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14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń 

i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej,  

15) popiołu.  

§ 4. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów, o których mo-

wa w § 3 niniejszej uchwały:  

1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością 

raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu według ustalonego harmo-

nogramu.  

2) Odpady segregowane określone w § 3 pkt 2-6 i pkt 15 będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwo-

ścią raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu.  

3) Odpady określone w § 3 pkt 8-14 niniejszej uchwały będą odbierane w Gminnym Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych lub przez mobilne punkty odbioru odpadów. Adresy punktów i godziny 

ich pracy są podawane na stronie internetowej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

4) Odpady o których mowa w § 3 pkt 8, 10, 11 mogą być również oddawane odpowiednio do punktów zbiórki 

w aptekach, do punktów ich sprzedaży oraz szkołach na terenie Gminy i budynku Urzędu Gminy lub prze-

kazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenie na ich zbieranie.  

5) Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 3 pkt 7 będą odbierane z terenu nieruchomości z czę-

stotliwością raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu. Mogą być 

również gromadzone bezpośrednio na nieruchomości na której powstały, w przydomowych kompostow-

niach.  

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą wg zapotrzebowania po wcześniejszym zgłoszeniu. 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane będą wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe 

z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-

architektonicznej.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Adam Strąk 
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