
 

 

UCHWAŁA

 NR XXIX/195/13 

RADY GMINY LASKOWA 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2011 r., Dz.U. Nr 197, 

poz. 1172) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Laskowa i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

§ 2.  

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą wszystkie zebrane przez nich na terenie nieruchomości 

odpady komunalne, niezależnie od ich ilości oraz wyposażeni zostaną w worki na zbieranie odpadów.  

2. Od właścicieli nieruchomości w workach odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1) odpady mieszane w workach czarnych  

2) selektywnie zebrane;  

- papier i tektura w workach niebieskich  

- tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe w workach żółtych  

- szkło i opakowania szklane w workach białych  

- odpady ulegające biodegradacji w workach brązowych. 

3. Z punktów selektywnego zbierania odpadów będą odbierane: przeterminowane leki. chemikalia, baterie 

i małogabarytowe akumulatory.  

4. Z miejsc wyznaczonych na terenie gminy będą odbierane odpady: wielkogabarytowe, metale, elektryczne 

i elektroniczne, opony. 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 3.  

1. Odpady komunalne segregowane i mieszane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy odbierane będą dwa razy w miesiącu.  

2. Odbiór odpadów z punktów selektywnej zbiórki odbywać się będzie raz w miesiącu.  

3. Odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie gminy odbywać się będzie dwa razy do roku. 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Laskowa do ustalenia harmonogramu tj. terminów i miejsc odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do ustalenia sposobu organizacji 

zbiórki odpadów w punktach selektywnej zbiórki i miejscach wyznaczonych na terenie gminy.  

§ 5. Odpady zagospodarowane będą zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa.  

§ 7. Z dniem wejściu w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/168/12 Rady Gminy 

Laskowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor 
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