
UCHWAŁA NR XLIV/232/18
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2422), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mokrsko oraz zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów 
komunalnych.

3. W ramach uiszczonej opłaty mogą być przekazywane przez właściciela nieruchomości do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 na rok od 
nieruchomości zamieszkałej.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

2) zbierane w sposób selektywny odpady komunalne (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
metal) - 1 raz w miesiącu;

3) zbierane w sposób selektywny odpady komunalne (papier) - 1 raz w miesiącu;

4) zbierane w sposób selektywny odpady komunalne (szkło) - 1 raz na kwartał;

5) zbierane w sposób selektywny odpady komunalne (bioodpady) - 1 raz w miesiącu;

6) metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte opony - 1 raz na rok.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się wg harmonogramu ustalonego przez Gminę Mokrsko 
z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

§ 5. W dniu odbioru odbierane są rodzaje odpadów komunalnych określone w harmonogramie.
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§ 6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest publikowany w zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje następujące odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny:

- papier,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady ulegające biodegradacji - tylko odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- popiół z palenisk domowych.

§ 8. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości 
przekazuje we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 9. Właściciel nieruchomości przekazujący odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych we własnym zakresie rozładowuje odpady i umieszcza je w miejscu i w sposób wskazany przez 
pracownika obsługi PSZOK.

§ 10. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą przekazywać do pojemników ustawionych 
w wyznaczonych przez Gminę Mokrsko miejscach  na terenie gminy.

§ 11. Właściciele nieruchomości przekazują niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych zebranych 
w sposób selektywny za pomocą całodobowo ogólnodostępnych stanowisk wyposażonych w pojemniki na 
odpady komunalne rozmieszczonych na terenie gminy:

- odpady zebrane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),

- odpady zebrane w sposób selektywny (papier),

- odpady zebrane w sposób selektywny (szkło bezbarwne),

- odpady zebrane w sposób selektywny (szkło kolorowe).

§ 12. Właściciele nieruchomości przekazują niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych zebranych 
w sposób selektywny podczas mobilnej zbiórki odpadów komunalnych sprzed nieruchomości:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony,

- zużyte baterie i akumulatory,

- metal.
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§ 13. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 
Mokrsko, telefonicznie, faxem lub elektronicznie: urzad@mokrsko.pl.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXX/167/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 19 kwietnia 2017 r. 
poz. 2087).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk
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