Projekt

Uchwała Nr…………
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ……………

zmieniająca Uchwałę NR XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz.
1571) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Nadarzyn
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu 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 wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 ust.1pkt1 lit. e otrzymuje brzmienie : ,, e) bioodpady stanowiące odpady komunalne, nie
zawierające odpadów zielonych.”
2. § 1. ust. 1pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: ,, f) bioodpady (odpady zielone stanowiące części roślin z
pielęgnacji terenów zielonych łącznie z innymi bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne), w
liczbie 3 worków o pojemności 120 l, odbieranych każdorazowo wyłącznie w okresie od 01 kwietnia
do 30 listopada. Worki z bioodpadami przekraczające wyznaczony limit będą odebrane nieodpłatnie
po dostarczeniu ich do PSZOK.”
3. W § 2 dodaje się pkt 17: „ 17) odpady niebezpieczne.”
4. § 3. ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,, 4) bioodpady (odpady zielone stanowiące części roślin z
pielęgnacji terenów zielonych łącznie z innymi bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne), w
liczbie 3 worków o pojemności 120 l, odbieranych każdorazowo wyłącznie w okresie od 01 kwietnia
do 30 listopada:
a) 1 raz na 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) 1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.”
5. W § 3 ust. 1 dodaje się pkt 6: „6) Bioodpady stanowiące odpady kuchenne, nie zawierające
odpadów zielonych:
a) 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.”
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały NR XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 nie ulegają zmianie.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

