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Uchwała Nr XXVI/168/20 
Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 713), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.)  
u c h w a l a  się,  co następuje:  
 

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

§2. 
Ustala się, że:  
1. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów 

komunalnych. 
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone: 

1) w zabudowie jednorodzinnej:  
a) odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji, bioodpady 

i odpady zielone: 
- w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 
- w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu, 

b) zebrane selektywnie odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, 
odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe  wielomateriałowe, odpady ze szkła, odpady 
opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu,  

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gozdowo. 
 

2) w zabudowie wielorodzinnej:  
a) odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji, bioodpady 

i odpady zielone: 
- w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na tydzień, 
- w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru, odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe  
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe  wielomateriałowe, odpady ze szkła, 
odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu, 

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gozdowo. 
 

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik bądź 
kontener do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast Gmina Gozdowo 
zapewnia właścicielom posesji zamieszkałych, worki bądź kontenery do selektywnej 
zbiórki odpadów. 

 



Strona 2 z 3 

§3 
1. W zamian za uiszczona opłatę, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, gmina organizuje  

punkt selektywnej zbiórki odpadów zwany dalej PSZOK. 
2. PSZOK jest zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, 

ul. K. Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo. 
3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane określone w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo. 
4. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

w godzinach 7:15-15:15 
5. Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie i własnym transportem. 

 
§4 

1. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze odpadów komunalnych w terminie, według podanego 
harmonogramu, to najpóźniej następnego dnia należy zgłosić zaistniałą sytuację telefonicznie pod 
nr tel. 024 364 48 25 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Gozdowie ul. K. Gozdawy 19, 09-213 
Gozdowo, pok. nr 10. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej dane zgłaszającego, adres i rodzaj nieodebranych  
odpadów komunalnych oraz ewentualnie nr telefonu kontaktowego.  

3. Inne sytuacje dotyczące niewłaściwego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego PSZOK można zgłaszać telefonicznie pod nr 
tel. 24 364 48 25, osobiście w Urzędzie gminy w Gozdowie, pok. 10 lub w formie pisemnej na 
adres Urzędu Gminy w Gozdowie ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo.  

 
§5 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 
 

§6 
Traci moc uchwała Nr XIV/111/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 

§ 7 
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01.01.2021r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy             
                                                                         

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/168/20 

Rady Gminy Gozdowo 

    z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1579), obliguje gminy do dokonania zmian 

w obowiązujących aktach prawa miejscowego. W szczególności Rada Gminy jest obowiązana 

dostosować zapisy uchwały w sprawie określenia 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. Ustawodawca zobowiązał gminy do odbierania, w okresie od kwietnia do października, 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej natomiast 

w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień, co wiąże się z koniecznością zmiany 

zapisów w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                    

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów na terenie Gminy Gozdowo. 

Wójt Gminy Gozdowo, pismem RBK.621.1.2020 z dnia 27.07.2020r. zwrócił się do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie przedmiotowej Uchwały. W dniu 

03.08.2020r. wpłynęło stanowisko PPIS znak sprawy PPIS/HKN-4137/35/3273/2020 w formie 

Postanowienia Nr 6/2020 pozytywnie opiniującego projekt dokumentu. 

Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                             
                                                                            /-/   Dariusz Śmigielski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


