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UCHWAŁA NR XVI/148/2012
RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
391) Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za: 

1) odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany (nieselektywny), odbierane bezpośrednio 
od właścicieli nieruchomości. 

2) odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany bez frakcji biodegradowalnej odbierane 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. 

3) odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, dostarczane do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), utworzonych zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo. 

§ 2. 
W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) odbywa się odbieranie 
posegregowanych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w §1 pkt 2, zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo. 

§ 3. 
Ustala się, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej objętości 120 litrów. 

§ 4. 
1. Odpady komunalne zmieszane i zmieszane bez frakcji biodegradowalnej odbierane są od 

właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu w terminach wyznaczonych 
harmonogramem podawanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny dostarczone przez właścicieli nieruchomości 
odbierane są w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
w wyznaczonych godzinach. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo 
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Kowalkowski


