
 
Uchwała  Nr XIV/127/2012 

Rady Gminy Potworów 
z dnia 16 listopada 2012 r. 

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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 0,  
poz. 391, z późn. zm.), Rada Gminy Potworów uchwala, co następuje: 

§ 1 
Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres 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. 

§ 2 
1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i stanowi: 
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:  

a) na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu) jeden worek z foli polietylenowej 
LDPE o pojemności 120 l / jeden pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l,  

b) po jednym worku 120 I z folii polietylenowej LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady 
ulegające biodegradacji, niebezpieczne. 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:  
a) na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu) dwa worki o pojemności  

120 l / dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l, 
b) po jednym worku 120 I z foli polietylenowej LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady 
ulegające biodegradacji, niebezpieczne.  

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:  
a) na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu) trzy worki o pojemności  

120 l / trzy pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik 240 l i jeden pojemnik 120 l 
lub inne urządzenie o pojemności nie przekraczającej 360 l,  

b) po dwa worki 120 I z folii polietylenowej LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady 
zielone ulegające biodegradacji, niebezpieczne. 

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: 
a) jak w pkt 3a) oraz. dodatkowo jeden worek 120 l / pojemnik o pojemności 120 l na każde 

kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o 
pojemności nieprzekraczającej wielokrotności litrów przypadających na ilość osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, 

b) jak w pkt 3b) oraz dodatkowo po jednym worku 120 I z foli polietylenowej LDPE na 
odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne  
4 osoby. 

5) na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu) w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych worek o pojemności 120 l / pojemnik o objętości 120 l na rodzinę.  

§ 3 
1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) co najmniej jeden raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.  



2. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, 
niebezpieczne, będą odbierane: 
1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) - raz w miesiącu,  
2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) - po wypełnieniu poszczególnych 

gniazd pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. 

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określa Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Potworów.  

4. Po utworzeniu punktu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie gminy Potworów 
prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach 
określonych w umowie.  

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potworów. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


