
UCHWAŁA NR XLVIII/495/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
Rada Miejska w Wyszkowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 
2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków 
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie zabudowy jednorodzinnej w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki lub 

worki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów:

a) papieru i tektury,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych,
d) metalu,
e) wielomateriałowych,
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych niemieszczących się w pojemnikach,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytych opon z samochodów osobowych,
i) przeterminowanych leków,
j) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) chemikaliów,
m) odzieży,
n) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
o) pozostałych odpadów komunalnych;

3) przekazanie przeterminowanych leków do specjalnych pojemników umieszczonych 
w aptekach oraz przekazywanie zużytych baterii i akumulatorów do specjalnych 
pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych placówkach handlowych oraz we 
wszystkich placówkach oświatowych, odpady przyjmowane są również przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
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4) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych niestanowiących odpadów 
komunalnych w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia 
i usuwanie na bieżąco zgodnie z ustaleniami z podmiotami posiadającymi zezwolenie na 
odbiór określonego rodzaju odpadów lub posiadającego zezwolenie na zagospodarowanie tej 
kategorii odpadów. Każdy plac budowy powinien być zaopatrzony w pojemniki na odpady 
komunalne.

5) wyznaczenie miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

6) kompostowanie we własnym zakresie w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia 
powstających na terenie nieruchomości odpadów zielonych. Odpady te mogą być także 
przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
do obróbki w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.”.

2. § 5 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Gmina Wyszków wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej, 
dla których złożono deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w worki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l do gromadzenia 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości 8 sztuk miesięcznie (po 2 dla 
każdej z frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów)”.

3. § 5 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) właściciel nieruchomości położonych w zabudowie jednorodzinnej ma obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki służące do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych. Pojemniki muszą być wykonane z metalu lub tworzywa 
sztucznego i dostosowane do opróżniania przez samochody specjalistyczne (pojemność 
120 lub 240 l). Właściciel uwzględniając ilość osób zamieszkujących nieruchomość 
oraz określoną w niniejszym Regulaminie częstotliwość odbioru odpadów dobiera 
pojemność pojemnika lub worka, która będzie gwarantowała możliwość zgromadzenia 
wytworzonych na nieruchomości odpadów, jednak nie mniej niż pojemnik 
o pojemności 120 l lub worek o pojemności od 60 do 120 l na nieruchomość;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
  

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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