UCHWAŁA NR XVI.153.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki
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 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 ze zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk
Mazowiecki z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r.,
poz. 9925 z dnia 3 października 2013r.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy
Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości obejmując następujące
frakcje:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady z podziałem na:
a) odpady kuchenne
biodegradacji

ulegające

biodegradacji,

w tym

odpady

opakowaniowe

ulegające

b) odpady części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów stanowiące
odpady komunalne,
7) popiół z palenisk domowych,
8) odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia,
9) 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 igły i strzykawki,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów,
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14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (powstałe w wyniku drobnych
prac budowlanych samodzielnie wykonanych, nie wymagających pozwolenia na budowę czy
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót),
15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. 1. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na grupy, ze względu na sposób i częstotliwość
odbioru:
1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez
względu na ilość zgromadzonych odpadów:
a) co najmniej raz na miesiąc: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe;
b) co najmniej dwa razy w miesiącu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady
kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z tym,
że w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych;
c) co najmniej raz w miesiącu, w okresie od września do kwietnia - popiół z palenisk domowych;
2) grupa dodatkowa obejmuje odpady:
a) przekazywane samodzielnie przez mieszkańców gminy do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, bez względu na ilość zgromadzonych odpadów, a są to: odpady
niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (powstałe w wyniku drobnych prac budowlanych
samodzielnie wykonanych, nie wymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót), odpady części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów stanowiące odpady komunalne;
b) odbierane od właścicieli nieruchomości w formie wystawki w ustalonych terminach następujące
frakcje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony.
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, przyjmowane są również selektywnie zebrane odpady: papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
stanowiące odpady komunalne.
3. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy oraz w lokalnej prasie terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustawia się oznakowane
pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny.
3. Dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma obowiązek
ich rozładunku i umieszczenia miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki
informacyjne.
4. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy oraz w lokalnej prasie lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wraz z wykazem odbieranych w nich frakcji odpadów oraz godziny otwarcia.
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5. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przyjmowane materiały
zawierające azbest, papa, styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy, przebudowy,
rozbudowy budynku.
6. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przyjmowane odpady
pochodzące z działalności gospodarczej w tym rolniczej.
§ 5. 1. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazywane są
uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w formie pisemnej z podaniem
imienia i nazwiska na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub telefonicznie pod nr tel. 25 756
25 00.
2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego
na niewłaściwym świadczeniu usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, nie później jednak niż w terminie trzech dni od zaistnienia tego zdarzenia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W miarę możliwości do zgłoszenia należy
dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe
świadczenie usług.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/294/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI.153.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie zapisów do zmienionych przepisów ustawą z dnia
19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (tj. Dz.U.2019.1579).
Dlatego też za uzasadnione, ze względu na kształt systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, zapisy wynikające z przedmiotowej ustawy oraz odpowiadające potrzebom
społeczności lokalnej uznano wprowadzanie i zmodyfikowanie zapisów uchwały.
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