
UCHWAŁA NR XXXVIII/312/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 21 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Rada Gminy 
Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 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, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, wprowadza się zmianę treści § 2 i § 11, które otrzymują brzmienie: 

1) „§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych, 
z następującą częstotliwością:”; 

2) „§ 11. Harmonogramy, o których mowa w § 3 ust. 2, będą bezpośrednio dostarczone przez uprawniony 
podmiot właścicielom nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Harmonogramy będą opublikowane na 
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol, oraz dostępne w Urzędzie 
Gminy w Andrespolu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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