
UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 18 marca 2019 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 nieruchomości 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady 
ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, popiół paleniskowy, odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) 
i zmieszane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowo-budowlane, zużyte opony.

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

1) worek koloru niebieskiego "Papier" - odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury,

2) worek koloru zielonego "Szkło" - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) worek koloru żółtego "Metale i tworzywa sztuczne" - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 
wielomateriałowe,

4) worek koloru brązowego "Bio" - odpady ulegające biodegradacji, bioodpady,

5) worek koloru czerwonego "Odpady niebezpieczne" - odpady niebezpieczne,

6) worek koloru szarego "Popiół paleniskowy" - popiół z palenisk domowych,

7) worek koloru czarnego "Odpady bytowe, niesegregowane" -  odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu), 
zmieszane odpady komunalne.

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

3. Przed wrzuceniem odpadów do worka, należy je oczyścić z ewentualnych resztek innych substancji.

4. Odpady w postaci puszek, kartonów i butelek z tworzyw sztucznych, należy zgnieść przed wrzuceniem do 
worka.

5. Do worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zabrania się wrzucania:

1) gruzu,

2) zużytych opon,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) odpadów wielkogabarytowych.

§ 4. Odpady bytowe, odpady surowcowe, odpady niebezpieczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół paleniskowy, zużyte opony, odpady 
remontowo-budowlane oraz zmieszane odpady komunalne, będą odbierane w ilości, jaka może powstać w wyniku 
normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
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§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą  odbierane z następującą częstotliwością:

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

2) odpady ulegające biodegradacji będą odbierane jeden raz w miesiącu według harmonogramu odbioru odpadów 
podanego do wiadomości mieszkańców,

3) odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) będą odbierane:

a) jeden raz w miesiącu w okresie od 01.09. do 30.04., według harmonogramu odbioru odpadów podanego do 
wiadomości mieszkańców,

b) dwa razy w miesiącu w okresie od 01.05. do 31.08., według harmonogramu odbioru odpadów podanego do 
wiadomości mieszkańców.

2. Zmieszane odpady komunalne będą odbierane:

a) jeden raz w miesiącu w okresie od 01.09. do 30.04., według harmonogramu odbioru odpadów podanego do 
wiadomości mieszkańców,

b) dwa razy w miesiącu w okresie od 01.05. do 31.08., według harmonogramu odbioru odpadów podanego do 
wiadomości mieszkańców.

3. Odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony 
będą odbierane dwa razy w roku według harmonogramu odbioru odpadów podanego do wiadomości mieszkańców.

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

2. Worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez jednostkę wywozową, jednak przy zgłoszonej 
kolejnej nieprawidłowości, dotyczącej gromadzenia odpadów komunalnych na terenie danej nieruchomości, 
naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów niesegregowanych.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do wystawiania zgromadzonych odpadów komunalnych 
w dniach i godzinach określonych w harmonogramie odbioru odpadów podanego do wiadomości mieszkańców.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić worki w miejscu łatwo dostępnym dla odbiorcy 
w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji, 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć odpady do miejsca w którym odbiór odpadów będzie 
możliwy. Nie wystawienie worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów, jednak nie uchyla 
od obowiązku opłaty, zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 8. 1. W przypadkach gdy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi 
w harmonogramie odbioru odpadów, właściciele nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę, mogą samodzielnie  
dostarczyć zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Retków na działce 
o numerze ewidencyjnym 699 (przy Oczyszczalni Ścieków "Centralna") w godzinach otwarcia podanych do 
wiadomości mieszkańców.

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

1) papier,

2) szkło,

3) metale i tworzywa sztuczne,

4) odpady niebezpieczne,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) odpady wielkogabarytowe,

7) odpady ulegające biodegradacji,

8) odpady remontowo-budowlane,

9) popiół paleniskowy,
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10) zużyte opony.

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

5. 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. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel 
nieruchomości obowiązany jest powiadomić Urząd Gminy telefonicznie bądź pisemnie w czasie 48 godzin od 
wystąpienia nieprawidłowości.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/125/2016 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 oraz uchwała Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 
16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa

szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych fakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego

zbierania uważa się za spełniony. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w sposobie segregacji odpadów, by

ujednolicić go na terenie całego kraju. Rozporządzenie określa jakie rodzaje odpadów należy zbierać do

worków o określonych kolorach.

Dodatkowo w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy o braku możliwości

zagospodarowania przez nich w okresie letnim odpadów zmieszanych oraz ze względów higienicznych,

należy przychylić się do wniosków mieszkańców, co uwzględniono w niniejszej uchwale, wprowadzając

odbiór czarnego worka 2 razy w miesiącu w okresie od 01.05 - 31.08.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie uchwały, celem poprawy efektywności

działania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Stanisławów.
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