
UCHWALA NR XXVIII/169/13 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 6 maja 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 I r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 2 a i 3 w związku z art. 5 ust. I pkt I ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) 

uchwala się, co następuje: 

§ I. I. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina: 
I) przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane, worki służące do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 

2) zapewni odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów komunalnych. 

2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywać się jeden raz w miesiącu. 
§ 2. I. Ustala się, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonego na terenie Gminy 

Kowiesy, w miejscowości Wędrogów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli nieodpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady 
komunalne. 

2. PSZOK będzie przyjmował głównie odpady komunalne, których zbieranie na nieruchomości jest niemożliwe lub 
uciążliwe, w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i odpady 
ulęgające biodegradacji. 

3. PSZOK będzie świadczy! usługi przynajmniej 2 razy w miesiącu. Szczegółowe terminy świadczenia usługi zostaną 
podane do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy Kowiesy w sposób zwyczajowy przyjęty. 

§ 3. Traci moc uchwala nr XXV/149/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 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 gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia I lipca 2013 r. 
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Przew7 Rady Gminy 
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