
UCHWAŁA NR XIX/171/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 26 lutego 2021 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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020  r. poz. 1439 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2. pkt 15 i art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim 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:  

1) szkło, 

2) papier i tektura, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metale, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

7) meble i odpady wielkogabarytowe, 

8) odzież i tekstylia, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku drobnych prac 
budowlanych samodzielnie wykonanych, niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót 

14) odpady niebezpieczne, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

16) popiół i żużel z palenisk domowych, 

17) odpady zmieszane. 

§ 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, 
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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 
opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) worek koloru brązowego "Bio"– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, 

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 zmieszane. 

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

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

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

1) gruzu, 

2) zużytych opon, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustala się następująco: 

1) zmieszane odpady oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą: 

a) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

b) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

2) odpady segregowane tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne odbierane będą 1 raz w miesiącu, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą 1 raz w roku, 

2. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie 
opracowany przez przedsiębiorstwo odbierające odpady i udostępniony do publicznej wiadomości przez Wójta 
Gminy. 

§ 5. 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. 

§ 6. 1. Na terenie gminy Stanisławów tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), przy oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie na działce o nr ew. 699 w godzinach otwarcia 
podanych do wiadomości mieszkańców 

2. W przypadkach gdy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi 
w harmonogramie odbioru odpadów, właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

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

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) metale, 
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5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) 6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) przeterminowane leki i chemikalia 

10) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) odzież i tekstylia, 

13) popiół z palenisk domowych i żużel – w okresie od 1 października do 30 kwietnia, 

14) zużyte opony samochodów osobowych – do 4 szt. rocznie, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe– w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie, 

16) meble i inne odpady wielogabarytowe. 

4. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane odpady: zmieszane, materiały 
zawierające azbest , papa , styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy lub rozbudowy budynku 
oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym rolniczej. 

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

6. Pracownik obsługi PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości, którzy udokumentują  
potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów lub 
okażą kopie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Stanisławów lub kopie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

7. 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. 

§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych właściciel nieruchomości może powiadomić Urząd Gminy: 

a) w formie papierowej, 

b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: odpa dy@stanislawow.pl, 

c) telefoniczne pod nr: 025 757 58 52. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

3. W miarę możliwości do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć dowody potwierdzające 
niewłaściwe świadczenie usług. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/25/2019 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 
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§ 10. 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

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do aktualnego

stanu prawnego.

Zmiana uchwały podyktowana była również koniecznością uwzględnienia uwag wynikających ze

skargi Wojewody Mazowieckiego, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na

uchwałę 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.
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