
Projekt 
UCHWAŁA Nr …………… 

Rady Gminy Grudusk 
z dnia ………………………. 

 
 
 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Grudusk 

 
 
 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 z 
późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w 
Ciechanowie Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk (załącznik 
Nr 1), przyjętego Uchwałą Nr 98/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Grudusk, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1/ w § 3 ust.2, ust.3, ust.4 i i ust.5 otrzymuje brzmienie: 
„2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w 
ramach zorganizowanego przez Gminę systemu gospodarowania odpadami i 
zapewniają prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
powstających na terenie nieruchomości poprzez wydzielenie następujących frakcji 
odpadów: 
1/ papier, 
2/ szkło, 
3/ metale, 
4/ tworzywa sztuczne, 
5/ odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
6/ przedterminowe leki i chemikalia, 
7/ zużyte baterie i akumulatory, 
8/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
9/ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
10/ zużyte opony, 
11/ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
12/ odpady zielone, 
13/ popiół. 
3. Odpady, o których mowa w ust.2 pkt 1-5, pkt 12 i pkt 134 należy zbierać do 
odpowiednich pojemników lub worków określonych w rozdziale 3. Segregacja 
odpadów na nieruchomościach obejmuje następujące frakcje: papier, szkło, łącznie: 



tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone oraz popiół. 
4. W przypadku złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów bez segregacji, w pojemniku 
na zmieszane odpady komunalne można gromadzić wyłącznie odpady wymienione w 
ust.2 pkt 1-5. Do wydzielania odpadów zielonych i popiołu ze strumienia odpadów 
komunalnych zobowiązani są również właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali 
brak segregowania odpadów. 
5. Z pozostałymi odpadami wymienionymi w ust.2 pkt 6-12 należy postępować w 
sposób następujący: 
1/ meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony z zastrzeżeniem obowiązujących limitów – właściciele nieruchomości 
przekazują samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, tzw. 
PSZOK w ramach wnoszonej do Urzędu Gminy w Grudusku opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2/ odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia prac remontowych (nie wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
zamiaru budowy lub wykonania robót w nieruchomościach zamieszkałych), należy 
gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez podmiot 
odbierający odpady komunalne na zamówienie, wysokość cen za te usługi 
(wyposażenie w pojemnik i transport) ustali podmiot odbierający odpady komunalne, 
a w przypadku małych ilości z zastrzeżeniem obowiązującego miesięcznego limitu dla 
jednej nieruchomości mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie 
oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport do PSZOK 
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. 
3/ przeterminowane leki należy wyrzucać do specjalnych oznakowanych pojemników 
znajdujących się w aptekach, 
4/ zużyte baterie i małe akumulatory należy wyrzucać do specjalnych oznakowanych 
pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach, Urzędzie Gminy Grudusk oraz 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Akumulatory samochodowe 
i przemysłowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. Akumulatory samochodowe i 
przemysłowe nabyte poza placówkami usługowymi lub handlowymi należy oddawać 
do punktów skupu, 
5/ odbiór chemikaliów prowadzony będzie na zasadzie dostarczania tych odpadów 
przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
6/ nadwyżkę odpadów zielonych ponad limit właściciele nieruchomości, na których 
nie ma możliwości usytuowania kompostowników, powinni dostarczyć własnym 
transportem do PSZOK, 
7/ jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. 
odpady działalności gospodarczej w tym rolniczej, podlegają one obowiązkowi 
oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań 
określonych innymi przepisami.” 
 
2/ w § 6 ust.3 pkt 4 i pkt 5 oraz ust.7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„3. 
4/ brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych 
odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i 
odpadów zielonych, 



5/ czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia pozostałych 
odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji)”. 
7. 
5/ „ODPADY ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust.3 pkt 
5”. 
 
3/ w § 10 ust.2 pkt 1 lit d, pkt 3 i pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„1/ lit. d odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów i odpady zielone – przynajmniej raz na dwa tygodnie, sprzed posesji z 
zastrzeżeniem obowiązującego limitu w ilości odbieranych worków z odpadami 
zielonymi. 
3/ w przypadku pozostałych odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon – z 
zastrzeżeniem obowiązującego limitu dla jednego gospodarstwa domowego – za 
każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu komunalnego 
należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
5/ w przypadku odpadów wymienionych w § 3 ust.2 pkt 1-5 oraz pkt 12 i 13 
przewiduje się także możliwość ich złożenia w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.” 
 
4/ w § 11 ust.2 pkt 4, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„4/ gromadzenie i przekazywanie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych w jednym pojemniku lub 
worku, 
6/ poddanie komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji w pierwszej 
kolejności kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały. W 
przypadku braku takich możliwości należy odpady roślinne przekazywać podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne (z zastrzeżeniem limitów) razem z selektywną 
zbiórką odpadów. Nadwyżkę odpadów zielonych przekraczającą określony limit 
można dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat i 
limitów będą przyjmowane w godzinach jego otwarcia. Kompostowanie odpadów nie 
może stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, 
7/ dostarczanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, których adres i godziny przyjęć będzie dostępny na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w sposób ogólnie przyjęty w 
gminie, 
8/ przekazywanie zużytych baterii i małych akumulatorów, odpadów niebezpiecznych, 
przeterminowanych leków i chemikaliów, pozostałych odpadów niebezpiecznych, w 
szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, aerozoli, 
środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz 
opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych, do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), których adres i godziny 
przyjęć odpadów będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminie.” 
 
5/ w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: 



„1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony w zabudowie wielorodzinnej, należy samodzielnie dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.” 
 
6/ § 13 nadaje się brzmienie: 
„§ 13 
1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru nie 
wolno wrzucać: 
a/ ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 
b/ papieru lakierowanego i powleczonego folią i parafinowanego, 
c/ papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 
d/ kartonów po mleku i napojach, 
e/ papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
f/ kalki technicznej, 
g/ tapet, papierów ściernych, 
h/ pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych. 
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła, nie 
można wrzucać: 
a/ ceramiki (porcelany, fajansu, talerzy, doniczek), 
b/ okularowego, 
c/ kryształów, szkła żaroodpornego, 
d/ zniczy z zawartością wosku, 
e/ żarówek i świetlówek, lamp, reflektorów, 
g/ opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
g/ luster, 
h/ szyb okiennych i zbrojonych, 
i/ termometrów. 
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania metali i 
tworzyw sztucznych, nie można wrzucać: 
a/ butelek i pojemników z zawartością, 
b/ plastikowych zabawek, 
c/ opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 
d/ opakowań po olejach silnikowych, 
e/ opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, 
f/ części samochodowych, 
g/ zużytych baterii i akumulatorów, 
h/ puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
i/ zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 
4. Do odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać: 
a/ odpadów kuchennych mięsnych, kości zwierząt, 
b/ oleju jadalnego, 
c/ odchodów zwierząt, 
d/ popiołu z węgla kamiennego, 
e/ leków, 
f/ drewna impregnowanego, 
g/ płyt wiórowych i pilśniowych MDF, 
h/ roślin porażonych chorobami grzybiczymi, bakteryjnymi i wirusowymi, 
i/ ziemi i kamieni.” 



 
 
 
7/ § 16 nadaje się brzmienie: 
„§ 16 
1. Gmina Grudusk zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 należy do zachodniego regionu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
2. odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z 
sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
(MBP) przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowane wyłącznie w 
ramach regionu wskazanego w Planie gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024. 
3. W każdym regionie gospodarki odpadami odpady zmieszane, odpady zielone i 
bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, 
muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status 
RIPOK. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie 
tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. 
W takiej sytuacji odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej, jako 
zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024. W przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania 
odpadów zmieszanych, w regionalnej i zastępczej instalacji z innych przyczyn, 
wskazano także instalacje zastępcze spoza regionu. 
4. Odpady zebrane selektywnie powinny trafić zgodnie z zasadą bliskości do instalacji 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą być one kierowane do 
innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie 
zebranych. 
5. Zorganizowany przez gminę system selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz system odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 
powinien zapewnić ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji – do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35 % wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 
6. Gminy zobowiązane zostały do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 roku poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne w wysokości co najmniej 50% 
wagowo oraz osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
poremontowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo. 
7. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
obowiązane są rejestrować masę odebranych w danym dniu roboczym 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 
nieruchomości. 
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
1/ minimalizacji wytworzonych odpadów.” 



 
 
 

§ 2. 
 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady 
                                                                   mgr inż. Michał Zakrzewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr ………………. 

Rady Gminy Grudusk 
z dnia ………………………… 

 
 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                        
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy, po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala na 
terenie gminy regulamin utrzymania czystości i porządku.  
Zmiany Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały mają na celu 
dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów tj. wytycznych zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jak 
również Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.  
W niniejszej Uchwale w celu obniżenia kosztów funkcjonowania sytemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi dokonano także zmiany poprzez 
wprowadzenie limitu odbioru odpadów zielonych bezpośrednio sprzed posesji przy 
każdorazowym odbiorze oraz zrezygnowano z odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon bezpośrednio 
sprzed posesji w ramach zbiórek akcyjnych zapewniając jednocześnie możliwość 
mieszkańcom oddawania ich w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Wprowadzono także limity dostarczanych do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych zużytych opon i odpadów budowlanych                       
i rozbiórkowych 
Wprowadzenie proponowanych zmian do Uchwały spowoduje usprawnienie systemu 
odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Grudusk oraz zmniejszenie kosztów 
jego obsługi.   
 
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej Uchwały jest celowe i zasadne. 
 
 
 


