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UCHWAŁA NR XV/85/2016
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 29 czerwca 2016 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 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 6r ust.3 i 3d ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ), oraz po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach, Rada Gminy w
Huszlewie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierana będzie od właściciela nieruchomości każda ilość zebranych odpadów
komunalnych.
§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych ( niesegregowanych oraz odpadów pozostałych po
wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki ) , odbywać się będzie niż 1 raz w miesiącu.
2. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
1/ szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji, metal oraz popiół - 1 raz w miesiącu,
2/ papier , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , meble i inne odpady wielkogabarytowe,
oraz zużyte opony – 1 raz na 6 miesięcy,
3/ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, odpady zielone :
- w okresie od kwietnia do października -1 raz na dwa tygodnie ,
- w okresie od listopada, do marca - 1 raz w miesiącu .
§ 3. 1.W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Huszlew odbierane będą
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier
2) metal
3) tworzywa sztuczne
4) szkło
5) opakowania wielomateriałowe
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6) odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) popiół,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
13) zużyte opony,
14) odpady zielone
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Huszlewie PSZOK) przyjmuje odpady powstające
w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Huszlew dostarczone przez ich mieszkańców – od poniedziałku
do piątku w godzinach od 1000 do 1400.
§ 4. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub PSZOK, o którym mowa w § 3 właściciel nieruchomości dokonuje
pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia o tym fakcie w Urzędzie Gminy Huszlew
w terminie 2 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia przyjmowane są na stanowisku pracy
ds. rolnictwa i ochrony środowiska lub w sekretariacie urzędu w godzinach jego pracy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Huszlew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego .
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