
Uchwafa nr XXIV/173 /2012
Rady Gminy Belsk Du2y

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczeg6fowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wfa5cicieli nieruchomo6ci na terenie gminy Belsk Duiy i zagospodarowania tych
odpad6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4L ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym ( tekst jednoli ty: Dz, U. z 2O0tr. Nr 142, poz. 159L z p6in. zm.), w zwiqzku z
art. 6r ust. 3 ustawy z dnia L3 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto5ci i  porzqdku w gminach (tekst
jednoli ty: Dz. U. Nr 69 z20L2r. poz. 391), Rada Gminy Belsk Du2y uchwala, co nastqpuje:

91 .
OkreSla siq szczeg6lowy spos6b i zakres 6wiadczenia usf ug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaSciciel i  zamieszkalych nieruchomo6ci na terenie Gminy Belsk Du2y
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wfaSciciela nieruchomo6ci oplatq za
gospodarowanie odpadami komunalnymi .

52 '

Ustala siq,  i2:
1. od wlaSciciel i  n ieruchomo6ci zamieszkalych odbierana bqdzie ka2da zebrana i loSi odpad6w
komuna lnych;
2" zar6wno odpady zmieszane jak i  segregowane odbierane bqdq bezpoSrednio od wta5ciciel i
n ieruchomoici  zamieszkafych w zabudowie jednorodzinnej z czqstot l iwoSciq jeden raz na cztery
tygodnie, w zabudowie wielorodzinnejz czqstot l iwoSciqraz na dwa tygodnie.

53.
OkreSla siq nastqpujqce zasady funkcjonowania gminnego punktu selektywnego zbierania odpad6w
komuna lnych:
1. w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych zbierane sq: meble i  inne
odpady wielkogabarytowe, chemikal ia (  farby, lakiery,  przeterminowane Srodki ochrony ro6l in),
przeterminowane leki ,  bater ie i  akumulatory, zu2yte opony, odpady budowlane, rozbi6rkowe i  inne.
2. gminny punkt selektywnego zbierania odpad6w znajduje siq na terenie Zakfadu Gospodarki
Komunalnejw Belsku Du2ym i jest otwarty w godzinach funkcjonowania Zakladu;
3. z punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych odpady wielkogabarytowe wywo2one sq
dwa razy w roku;
4. odpady pozostale wywo2one sE w trybie miesiqcznym o i le wymogi postqpowania
z poszczeg6lnymi rodzajami odpad6w nie stanowiq inaczej;
5.  przeterminowane leki  nale2y przekazywai do punktu zbi6rki  z lokal izowanej na terenie gminy
apteki  i  p lac6wek slu2by zdrowia lub do punktu selektywnego zbierania odpad6w;
6. bater ie oraz akumulatory nale2y oddawai do oznaczonych punkt6w zlokal izowanych w szkolach
oraz w Urzqdzie Gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpad6w;
7. zbi6rka zu2ytego sprzetu elektrycznego i  elektronicznego odbywai siq bqdzie w selektywnym
punkcie zbierania odpad6w komunalnych w terminach uzgodnionych przez gminq
z przedsiqbiorstwem odpowiedzialnym za wyw6z odpad6w.



94 .

1. Odbieranie odpad6w, o kt6rych mowa w 5 2 odbywa siq zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez przedsiqbiorcq, z kt6rym Gmina Belsk Du2y zawiera umowq na odbi6r i  zagospodarowanie
odpad6w komunalnych z nieruchomo6ci zamieszkalych;
2. odbiorowi podlegajq odpady komunalne wymienione w 5 2 pkt 2, kt6re zostaly wystawione przez
posesjq ,,do krawq2nika". Wfa6ciciel nieruchomo6ci powinien zapewnii latwy dojazd pojazdem
odbierajqcym odpady. Odpady komunalne wystawione w innych miejscach nie podlegajq odbiorowi;
3. odpady powstale na terenie nieruchomoSci posegregowane niezgodnie z zasadami okre5lonymi
w Regulaminie utrzymania czystoSci i  porzqdku na terenie Gminy Belsk Du2y, bqdq traktowane jako
odpady zmieszane, Oplata za ich odbi6r zostanie odpowiednio przeliczona wedlug stawki dla
odpad6w niesegregowa nych.

9s'

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Belsk Du2y.

5 6 '

1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywnie 14 dni od jej  ogloszenia z mocq obowiqzujqcq od dnia L l ipca

2013 roku.
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