
UCHWAŁA NR XXVIII/154/2021
RADY GMINY PIONKI

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Pionki z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki 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 art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy Pionki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Pionki z dnia 23 listopada 2020 r., w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 4 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1 ) dla nieruchomości zamieszkałych na odpady segregowane na każdą frakcję oddzielnie (papier, tworzywa 
sztuczne zbierane razem z metalami i odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi, szkło, bioodpady, popiół 
i żużel z palenisk domowych): 

a) po jednym worku o pojemności minimalnej 120 l na każde zamieszkujące daną nieruchomość dwie osoby, 

b) w przypadku gospodarstw domowych liczących od dwóch do ośmiu osób dwa worki o pojemności 
minimalnej 120 l każdy, 

c) w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej 8 osób worki o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania, przy ilości normatywnej 30 l na osobę. ”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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