
UCHWAŁA NR II/18/18
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.100, poz. 1349 i poz. 1432 ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 
3b, 3 c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1454 i poz. 1629 ) i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Gminy Somianka 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV N/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Na terenie Gminy Somianka funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy zlokalizowany w miejscowości 
Somianka-Parcele 13A, 07-203 Somianka  (teren oczyszczalni ścieków).”;

2) § 2 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest 
w miejscowości Somianka-Parcele 13A, 07-203 Somianka  (teren oczyszczalni ścieków).”;

3) § 5 załącznika otrzymuje brzmienie:

„W „PSZOK”-u w Somiance przyjmowane są odpady komunalne oraz inne tzw. odpady 
problemowe z gospodarstw domowych, zebranych wyłącznie selektywnie, w tym:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie więcej niż 500 kg jednorazowo od gospodarstwa   domowego 
);

10) zużyte opony z samochodów osobowych  (nie większe niż 20 cali z samochodów   osobowych 
4 szt. jednorazowo od gospodarstwa domowego);

11) części samochodowe;

12) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
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14) popioły nie więcej niż pojemnik-worek 120 l od gospodarstwa domowego   jednorazowo.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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