
UCHWAŁA NR III/18/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy 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 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 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399, 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/175/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., 
poz. 1157) dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkło, w tym szkło bezbarwne szkło kolorowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny – w każdej 
ilości.”;

2) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywać się będzie 
w terminach podanych przez odbiorcę odpadów – co najmniej jeden raz w miesiącu,”;

3) § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – na indywidualne zgłoszenie
do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki – w wyznaczonym punkcie aptecznym na terenie Gminy Nowe Ostrowy 
w godzinach pracy punktu;

2) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier 
i tektura, metale, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe – w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach świadczenia usług;

3) w przypadku zabudowy wielolokalowej dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów 
papieru i tektury w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy 
Nowe Ostrowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński
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Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana przedmiotowej uchwały polega na doprecyzowaniu usług jakie będą świadczone w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odpadów papieru i tektury oraz
częstotliwości ich odbierania. Do wyszczególnionych rodzajów odpadów przekazywanych do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodano meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Określono także częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów przekazywanych do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaproponowane zmiany przyczynią się do
poprawy jakości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie Gminy
Nowe Ostrowy oraz pozwolą obniżyć koszty jego funkcjonowania.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/175/12 Rady Gminy
Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012r. 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 gospodarowanie odpadami
komunalnymi uznaje się za zasadne.
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