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UCHWAŁA NR xul82112
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 31 paŹdziernika 2012 r.

w sprawie określenia szczegótowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresle
odbierania odpadów komunalnych od właścicie|i nieruchomości zamieszkaĘch z
terenu Gminy Leoncin l zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
pfzezwłaścicie|a nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komuna!nymi.

Napodstawiear t .18ust .2pkt .  15orazar t '  40ust .  1 ,ań .41 us t .  1  iań .42ustawyzdn ia8
marca 1990r .o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2001 r',Nr 142, poz'1591zpoŻn' zm) oraz
ań. 6r ust. 3 ustawy z dnia ,13 wześnia 1996 r . o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z2o12r. poz.391), Rada Gminy uchwala co następuje:

sl
okreś|a się szczegołowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komuna|nych od właścicie|i nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leoncin i
zagospodarowania tych odpadóW, W zamian za uiszczonąprzez właścicie|a nieruchomości
opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zwany w da|szej częŚci Zasadami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

s2

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Leoncin.

s3
Uchwała wchodzi w Źycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 |ipca 2013 r,
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Załącznik do uchwaĘ Nr XV182/12
Rady Gminy Leoncin
z dnia 31 października 20t2r.

Zasady przejęcia przez Gminę Leoncin od właścicieli nieruchomościzamieszkałych
obowiązku pozbnrvania się zebranych na terenle nieruchomości odpadów

komunalnych.

Zasady okreś|ają:
1. zakres obowiązywania systemu zorganizowanego pozbywania się odpadów
komunalnych.
2' okreś|enie i|ości odpadÓw komuna|nych odbieranych od właścicie|i nieruchomości na,
ktÓrych zamieszkują mieszkańcy'
2. sposob regu|owania odpłatności zaodbiÓr odpadow,
3' sposÓb segregacji odpadÓw w gospodarstwach domowych,
4. częstot|iwoŚc odbioru odpadów.

1. Zakres obowiązywania systemu

a. Systemem objęci są mieszkańcy gminy Leoncin sta|e |ub czasowo zamieszkali na jej
terenie.

b. System obejmuje ty|ko odpady wytworzone W gospodarstwach domowych, wyłączone są
z niego odpady pochodzącezdziała|nościgospodarczej, nawet jezelijest ona prowadzona w
miejscu zamieszkania.
c. Z systemu wyłączone są równiez odpady pochodzące z remontów oraz odpady ,,zie|one''.

2. określenie i|ościodpadów komunalnych odbieranych od właścicieti nieruchomości
na' których zamieszkują mieszkańcy.

okreś|a się, Że średnia i|ość odpadów komuna|nych odbieranych od właŚcicie|i
rlieluchorności na ktorych zamieszkują mieszkańcy to 2o-3o kg odpadóW zmieszanych W
skali miesiąca W za|ezności od sposobu pozbywania się ich: segregowane Iub mieszane;

W związku z powyższym dopuszcza się do stosowania przez mieszkańcow gminy
znorma|izowanych pojemników do gromadzenia odpadow komunalnych o pojemności 120 |,
2401 ,1100 t .

3. Optaty

a. opłaty Wnoszone są do 15 kazdego miesiąca na indywidua|ne konto za pośrednictwem
kasy banku lub pzelewem na rachunek bankowy.
b. opłaty Wnoszone przez osoby sezonowo zamieszkujące (,,działkowicze'') na terenie gminy
winny być wpłacane na indywidua|ne konto za poŚrednictwem kasy banku |ub prze|ewem na
rachunek bankowy zgodnie z punktem 3.a. w okresie od ,1 kwietnia do 3'1 paŹdziernika
każdego roku'

4. Segregacja odpadów

a. Segregacja odpadÓw po|ega na oddzie|nym ich zbieraniu, rozdzie|Ąącje na nizej podane
grupy odpadów:

- czysty p|astik, czyste szkło opakowaniowe (bute|ki, słoiki nieza|eżnie od ko|oru)
oraz czyste meta|owe puszki zbierane są do worków w ko|oze niebieskim,



- suchy i nie zanieczyszczony papier, tektura i teksty|ia zbierane są do worków w
kolorze żÓftym,
- pozostałe, zmieszane odpady wytwozone w gospodarstwie zbierane są do
pojemników

b. Worki dostarcza odbiorca odpadów.

5. odbiór odpadów

a. Pojemniki opróŹniane mają być raz na dwa tygodnie, natomiast worki z segregowanymi
odpadami odbierane będą raz w miesiącu wg. harmonogramu podanego do wiadomości
mieszkańców.
b. odpady wie|kogabarytowe i zuŻyty sprzęt e|ektryczny i elektroniczny, akumu|atory, opony
itp. odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji, w terminie podanym do wiadomości
m ieszkańców z odpowiednim v,ty przedzen iem.
c. Leki i baterie zbierane mają byÓ osobno, a pozbycie się ich po|ega na dostarczeniu ich do
odpowiednio oznaczonych pojemników, roz|okowanych w okreś|onych miejscach (w
sk|epach, aptekach, szkołach i in.).
d. odpady z remontów, budowlane oraz odpady pochodzące z dziala|ności gospodarczej nie
są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę Leoncin. Pozbywanie się ich odbywac
się ma na koszt wtaścicie|a, za pośrednictwem dowo|nie wybranego operatora
|egitymującego się wpisem do rejestru działa|ności regu|owanej uprawniającym do odbioru
odpadow z terenu Gminy Leoncin, dotyczy to równiez odpadow,,zie|onych''.
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