
UCHWAŁA NR XVII/125/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy 
Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są 
następujące frakcje odpadów:

1) zebrane w sposób selektywny:

a) szkło,

b) papier,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) tekstylia,

g) odpady biodegradowalne,

h) popiół paleniskowy i żużel;

2) odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady remonowo-budowlane i rozbiórkowe.

§ 3. 1 Odpady komunalne są zbierane selektywnie w następujący sposób:

1) worek NIEBIESKI - papier, tektura i tekstylia,

2) worek ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne,

3) worek ZIELONY - szkło,

4) worek BIAŁY - metal,

5) worek CZARNY - odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) i zmieszane odpady komunalne,

6) worek CZERWONY - odpady niebezpieczne,

7) worek BRĄZOWY - odpady biodegradowalne,

8) worek SZARY - popiół paleniskowy i żużel.

2. Do gromadzenia odpadów służą worki o pojemności 120 litrów.

3. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji.

4. Odpady w postaci puszek, kartonów i butelek plastikowych przed wrzuceniem do worka należy zgniatać.

5. Do worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych zabrania się wrzucania:

1) gruzu,
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2) opon,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) odpadów wielkogabarytowych.

§ 4. Odpady bytowe, odpady surowcowe, zmieszane odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne, odpady 
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  będą odbierane w ilości, jaka może powstać w  
wyniku normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego.

§ 5. 1 Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) odpady surowcowe będą odbierane jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego
do wiadomości mieszkańców,

2) odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) i odpady biodegradowalne, będą odbierane jeden raz
w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

2. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą jeden raz w miesiącu, według harmonogramu podanego
do wiadomości mieszkańców.

3. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny , pochodzący z gospodarstw domowych będą odbierane dwa razy w roku według 
harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

§ 6. 1 Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 3, 
będą traktowane jak odpady zmieszane.

2. Worki z nieodpowiednia zawartością zostaną odebrane przez jednostkę wywozową, ale przy zgłoszonej, 
kolejnej nieprawidłowości, dotyczącej gromadzenia odpadów na danej nieruchomości, naliczona zostanie opłata 
jak za odpady zmieszane.

§ 7. 1 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów,
w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów, poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze 
przed nieruchomością, nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić worki na odpady komunalne w miejscu łatwo 
dostępnym dla odbiorcy, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i innych osób.
W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji ( śnieg, grząska droga, zbyt wąska droga itp.), właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć odpady do miejsca umożliwiającego odbiór odpadów. Niewystawienie 
worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów, jednak nie uchyla obowiązku zapłaty, 
zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 8. 1 W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi
w harmonogramie odbioru odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą 
dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Retków na działce
o numerze ew. 699 (obok Oczyszczalni Ścieków "Centralna") od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia.

3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje się nieodpłatnie następujące frakcje 
odpadów:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) odpady niebezpieczne,

6) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) odpady biodegradowalne,

9) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe,
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10) popiół paleniskowy i żużel,

11) opony.

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się pojemniki oraz oznaczone miejsca na 
poszczególne frakcje odpadów.

5. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnych, mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt.

6. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich 
rodzaj i/lub ilość wskazują na to, że powstały na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 9. Traci moc Uchwała XXXVII/216/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyłączeniem § 5 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2, który traci moc z dniem 31 grudnia 2016 roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 roku z wyłączeniem § 2 pkt 1 lit h, § 3 ust. 1 pkt 8 oraz 
§ 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2015 r. poz. 87), dotychczas podjęte akty prawa miejscowego, wydane na podstawie przepisów ustawy z

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w

życie przepisów zmieniających (tj. nie dłużej niż do 31 lipca 2016 roku).
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