UCHWAŁA NR XVI.133.2020
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości”
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż:
1) od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wytworzona przez nich ilość odpadów komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów odbywać się będzie:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych:
- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na tydzień,
- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc
3) metali i tworzyw sztucznych odbywać się będzie – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
4) papier odbywać się będzie – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
5) szkła odbywać się będzie – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
6) odbieranie
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
w
terminach
wyznaczonych
przez
przedsiębiorcę
odbierającego
z częstotliwością minimum raz w roku,

będzie
odpady

prowadzone
komunalne

7) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością minimum raz w roku.

przez

§ 3. Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych
z pojemników i worków o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wąsewo odpowiednio oznaczonych w stosunku do rodzaju odpadu zbieranego selektywnie
z przeznaczeniem na:
1) papier,
w tym
tektura,
odpady
opakowaniowe
z papieru
i odpady
opakowaniowe
z tektury, zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru niebieskiego,
z napisem „Papier”,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach
koloru zielonego, z napisem „Szkło”,
3) metale
i tworzywa
sztuczne,w
tym
odpady
opakowaniowe
z metali,
odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru żółtego, z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”,
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4) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach
koloru brązowego, z napisem: „Bio”,
5) odpady zmieszane (niesegregowane) zgromadzone w przeznaczonym do tego pojemniku na odpady
niesegregowane, przy czym możliwe jest oddanie niesegregowanych odpadów komunalnych
w dodatkowych foliowych workach wystawianych obok pojemnika na odpady.
§ 4. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do odbierania odpadów
komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. 1.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości
dostarczyć następujące frakcje odpadów:

mogą

1)

metale
i tworzywa
sztuczne,
w tym
odpady
opakowaniowe
z metali,
odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,

2)

papier,
w tym
z tektury,

3)

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

4)

bioodpady,

5)

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

6)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7)

odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia,

8)

tektura,

odpady

opakowaniowe

z papieru

i odpady

opakowaniowe

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,

9)

zużyte baterie i akumulatory,

11)

zużyte opony,

12)

odpady tekstyliów i odzieży.

10 ) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2. Pracownicy obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają
odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1)

dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w ust. 1,

2)

dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne,

4)

dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

prawo

3. Punkt selektywnego zbierania zlokalizowany jest w Wąsewie.
4. Dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpady będą przekazywane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.
§ 6. 1. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórek zlokalizowanych
na terenie placówek handlowych lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Odpady budowlano – remontowe, pochodzące
i innych robót budowlanych wykonywanych we
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

z indywidualnie prowadzonych remontów
własnym zakresie, należy przekazywać

3. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane
z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można zgłaszać
pisemnie na adres Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, telefonicznie na nr tel.
29 6458000 lub elektronicznie na adres wasewo@pro.onet.pl.
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§ 8. Wójt Gminy Wąsewo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz na
tablicach ogłoszeń lokalizację, dni oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz
odbieranych w nim frakcji odpadów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r.
poz. 7026).

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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