
UCHWAŁA NR XX/102/20 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 28 maja 2020 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. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b,  ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020 oraz z 2020 r. 
poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się 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, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) przejmuje się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki i worki 
służące do selektywnego zbierania odpadów; 

2) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych z częstotliwością: 

a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura – raz w miesiącu, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy do roku; 

3) przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK): 

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,05 Mg w ciągu roku, 

e) zużyte opony w ilości do 4 sztuk w ciągu roku, 

f) bioodpady w ilości do 0,02 Mg w ciągu roku, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,3 Mg w ciągu roku, 

h) odzież i tekstylia, 

i) odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

§ 3. 1.  Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku 
świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane 
przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Wójta Gminy Kowiesy. 
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