
UCHWAŁA NR XIII/100/19
RADY GMINY SZELKÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 
terenie Gminy Szelków 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie 
Mazowieckim uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/83/19 Rady Gminy Szelków z dnia 28 października 2019r.  w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Szelków w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym przez Gminę 
Szelków, zlokalizowanym w miejscowości Chyliny, gmina Szelków odbierane są w każdej ilości, 
dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny 
niżej wymienione odpady komunalne:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) zużyte opony;

7) bioodpady;

8) popiół;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) przeterminowane leki i chemikalia;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) odpady niebezpieczne;

13) odpady tekstyliów i odzieży;

14) 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.”;

2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić 
przyjęcia odpadów, wymienionych w ust. 1, jeżeli nie są odpadami zebranymi selektywnie.”;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady,

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez 
znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szelków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/100/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Szelków
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 uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy
Szelków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należało doprecyzować nazwy frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz
poszczególne zapisy w uchwale.

Projekt uchwały zgodnie z nowymi przepisami został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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