
Projekt 

 

 

UCHWAŁA Nr  

Rady Gminy Grudusk 

z dnia ………...2019 r. 

 

 

 

w sprawie 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

 

      

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 

3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grudusk                                 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

 

§ 2. 

 

Usługi w zakresie odbierania  i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze 

przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 poz. 53 ze zm.)  

 

§ 3. 

 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do  

Gminy Grudusk, odpady wymienione w § 4 ust. 1 i ust 2 odbierane będą bezpośrednio sprzed 



posesji, natomiast odpady określne  w § 5 ust. 1 dostarczane przez mieszkańców do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

§ 4. 

 

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie prowadzących selektywnej 

zbiorki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierana sprzed posesji będzie każda ilość niżej wymienionych odpadów 

komunalnych:                

1) odpady niesegregowane (zmieszane) umieszczone w odpowiednich pojemnikach 

lub workach koloru czarnego, oznaczonych napisem ,,Zmieszane’’, 

2) popiół w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem 

,,Popiół’’, 

 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali, że 

odpady  zbierane i odbierane będą w sposób selektywny w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana sprzed posesji będzie każda ilość 

niżej wymienionych odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zbierane selektywnie  w podziale na następujące frakcje: 

a) papier, skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - w pojemnikach lub workach koloru 

niebieskiego, oznaczonych napisem ,,Papier’’; 

b) szkło, skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła                

-   w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem ,,Szkło’’; 

c) metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe  - w pojemnikach 

lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne’’; 

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne - w pojemnikach lub workach koloru 

brązowego, oznaczonych napisem ,Bio’’; 

e) popiół w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem ,,Popiół’’, 

f) odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu ww. frakcji) w pojemnikach lub 

workach koloru czarnego, oznaczonych napisem ,,Odpady zmieszane’’. 

 

3. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością:   

─ z budynków jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie 

─ z budynków wielolokalowych –w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu, 

a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.  

Odpady zbierane w sposób selektywny z budynków jednorodzinnych odbierane będą - raz 

na dwa tygodnie. 

  Odpady zbierane w sposób selektywny z budynków wielolokalowych odbierane będą - 

raz na dwa tygodnie przy czym bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od 

kwietnia do października raz w tygodniu, a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.  

 

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 odbywać się, będzie 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z podmiotem odbierającym odpady, 

który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 



Urzędu Gminy Grudusk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.   

 

5. Ustala się sposób postępowania z przeterminowanymi lekami oraz zużytymi bateriami                      

i akumulatorami: 

1) przeterminowane leki- należy wyodrębniać ze strumienia odpadów komunalnych                        

i wyrzucać do specjalnych oznakowanych pojemników znajdujących się w aptekach 

lub do pojemników ustawionych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów                        

Komunalnych - w godzinach jego pracy, 

2) zużyte baterie i małe akumulatory – należy  wyrzucać do specjalnych oznakowanych 

pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach, Urzędzie Gminy Grudusk lub do 

pojemników ustawionych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów                        

Komunalnych – w godzinach jego pracy, 

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. 

 

1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych: 

1) W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) 

odbierane będą niżej wymienione odpady, dostarczone we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grudusk: 

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w  § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a-d, 

b) przeterminowane leki i chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po 

nich itp.), 

c) zużyte baterie i małe akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

e) 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, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 5 sztuk od gospodarstwa 

jednoosobowego, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych w ilości 10 sztuk na 

przestrzeni roku oraz pochodzące z pojazdów jednośladowych w nielimitowanej 

ilości,  

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz ceramiczny, 

betonowy i ceglany pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac 

remontowo- budowlanych), w ilości do 1 m3 od gospodarstwa domowego na rok.  

 

2. Odpady o których mowa w ust. 1 (z wyłączeniem pkt g i h) przyjmowane są w 

PSZOK bezpłatnie w każdej ilości.  

 

3. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:  

a) eternitu i innych odpadów zawierających azbest, 

b) części samochodowych, 



c) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej w tym odpadów                                  

z działalności rolniczej, 

d) zmieszanych odpadów komunalnych, 

e) wełny mineralnej, styropianu,  

f) papy, 

g) popiołu 

h) wszystkich odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż                                     

z gospodarstwa domowego. 

 

4. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem 

weryfikacji dostarczanych odpadów.  

 

5. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia. 

 

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób 

umożliwiający ich selektywne odebranie i samodzielne rozładowanie w miejscu 

wskazanym przez obsługę. 

 

7. Osoby dostarczające odpady do punktu PSZOK, muszą posiadać wydane przez Urząd 

Gminy w Grudusku potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

8. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów z powodu niedostosowania się do zaleceń 

wynikających z niniejszej uchwały osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do 

ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami 

przepisów ochrony środowiska. 

 

9. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów. 

 

10. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych Gmina podaje do publicznej widomości na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grudusku, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

sołectwach.   

 

§ 6. 

 

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza nieprawidłowość. 

 

2. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy 

w Grudusku oraz Zakładu Komunalnego w Grudusku pod udostępnionym poniżej numerem 

telefonu lub adresem poczty elektronicznej. 

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Grudusku ul. Ciechanowska 54,06-460 Grudusk, 



2) telefonicznie na nr telefonu 23 6715012, 

3) drogą elektroniczną: gmina@grudusk.com. 

 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk. 

 

§ 8. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 71/VII/2019 Rady Gminy 

Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                 

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8356). 

 

§ 9. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                                 mgr inż. Michał Zakrzewski 


