
UCHWAŁA NR XLII/405/17
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), Rada Miejska w Wyszkowie, 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacji 
indywidualnej stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wyszków i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 2. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w § 1, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zatwierdzonym przez 
Urząd Miejski w Wyszkowie.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości, o których 
mowa w § 1, na których powstają odpady komunalne.

§ 3. Ustala się, że od właściciela nieruchomości, o którym mowa w § 1 należy odebrać każdą zebraną przez 
niego ilość odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zapisów § 4 i § 5.

§ 4. Ustala się ograniczenia w ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w § 
6 ust. 1 pkt. 15 oraz zużytych opon z samochodów osobowych, przekazywanych w ramach zryczałtowanej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wprowadza się następujące limity ilości odpadów przekazywanych w ramach uiszczanej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15 - 1 m3 rocznie na osobę,

- zużytych opon z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony w ilości 4 sztuk rocznie na 
osobę.

§ 6. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości, o których mowa w §1, opłatę za 
gospodarowanie odpadami Gmina Wyszków świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów 
komunalnych i odpadów niebezpiecznych,:

1) odpadów zmieszanych,

2) papieru i tektury,

3) szkła,

4) tworzyw sztucznych,

5) metalu,

6) odpadów wielomateriałowych,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych niemieszczących się w pojemnikach,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) zużytych opon z samochodów osobowych,

10) przeterminowanych leków,

11) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
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12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

13) chemikaliów,

14) odzieży,

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

16) pozostałych odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 
o których mowa w § 1:

1) Odpady niesegregowane będą odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

2) Odpady segregowane będą odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień

c) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

3) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

d) W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynnym co najmniej 5 dni w tygodniu, 
dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
uiszczenie ostatniej opłaty,

4) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy odbierane 
będą:

a) dla zabudowy jednorodzinnej dwa razy w roku,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co miesiąc,

c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynnym co najmniej 5 dni                      
w tygodniu, dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego uprawnienie do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
to jest dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wyszków lub dokumentu 
poświadczającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub dokumentu poświadczającego uiszczenie ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Id: 803AB1DE-253D-414D-A997-738A73465F8B. Podpisany Strona 2



4. Odpady, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15 w postaci: odpadów betonu oraz gruzu betonowego 
z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia mogą być odbierane od właściciela nieruchomości, o której mowa w § 1 poprzez 
podstawienie specjalnego pojemnika na nieruchomość i jego odbiór przez podmiot prowadzący Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić taki pojemnik składając stosowny wniosek w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie z oznaczeniem miejsca prowadzonego remontu oraz jego zakresu z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2) Właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej zgłasza potrzebę dostarczenia pojemnika na 
wniosku z potwierdzeniem zarządcy nieruchomości.

3) Istnieje również możliwość bezpłatnego przekazania selektywnie zgromadzonych odpadów,       o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości o których mowa w § 1 po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to jest dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie Gminy Wyszków lub dokumentu poświadczającego złożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu poświadczającego 
uiszczenie ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Zabudowa jednorodzinna i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacji indywidualnej stanowiącej 
własność osób fizycznych:

a) odpady zmieszane - pojemniki lub worki o pojemności 120 l lub 240 l czarne z opisem „zmieszane”,

b) odpady segregowane - pojemniki o pojemności 120 lub 240 l lub worki od 60 l w odpowiednich kolorach:

- żółty z opisem „metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe,

- niebieski z opisem „papier” na papier i tekturę,

- zielony z opisem „szkło” na szkło białe i kolorowe,

- brązowy z opisem „bio” na odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów .

2. Zabudowa wielorodzinna:

a) odpady zmieszane –pojemniki o pojemności co najmniej 120 l czarne z opisem „zmieszane”,

- odpady segregowane - pojemniki o pojemności co najmniej 120 l:

- żółty z opisem „metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe,

- niebieski z opisem „papier” na papier i tekturę,

- zielony z opisem „szkło” na szkło białe i kolorowe,

- brązowy z opisem „bio” na odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów .

3. Dopuszcza się stosowanie worków w zabudowie wielorodzinnej tylko i wyłącznie w przypadku 
przepełnienia pojemników na odpady segregowane oraz w miejscach gdzie zastosowanie pojemników jest 
niemożliwe.

4. W okresie przejściowym przewidzianym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dopuszczalne 
jest stosowanie pojemników w kolorze innym niż wskazany z zastrzeżeniem, że musi on zostać oznakowany 
odpowiednim kolorem (w szczególności pokrywa) oraz umieszczeniem stosownego napisu wskazującego 
przeznaczenie pojemnika.
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5. Worki stosowane na potrzeby selektywnego odbioru odpadów muszą być przezroczyste lub 
półprzezroczyste umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, w ustanowionym kolorze z opisem.

6. Worki stosowane do odbioru odpadów powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej 
odporność na rozerwanie, odpornego na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych.

7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych                          i przekazać 
je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Wyszków lub do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalnych pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach i w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

9. Odpady, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15 należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub 
kontenerach uniemożliwiających ich pylenie z podziałem uwzględniającym ich skład materiałowy (gruz, 
drewno, tworzywa sztuczne itp.).

§ 9. 1. Świadczenie usług przez utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa 
się według następujących zasad:

a) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbiera odpady przez co najmniej 5 dni w tygodniu, 
przez nie mniej niż 8 godzin dziennie.

b) dokładna lokalizacja (adres) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 
Wyszków będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wyszkow.pl, a także 
w harmonogramie wywozu odpadów z posesji, dostarczonym mieszkańcom oraz w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie;

c) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony przez 
Burmistrza Wyszkowa w drodze przetargu. Istnieje również możliwość powierzenia prowadzenia 
i utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych operatorowi świadczącemu usługi 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, jeżeli ten podejmie się tego zadania.

2. Ustala się, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy odbierać odpady 
komunalne gromadzone selektywnie, w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne a także papier, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, którzy przygotowali odpady komunalne do 
odbioru zgodnie z zaleceniami określonymi w niniejszej uchwale oraz Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wyszków oraz przekazali je do odbioru w terminie określonym harmonogramem 
zgłaszają reklamacje dotyczące odbioru telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa 
i Rolnictwa pod numerem telefonu 29 743 77 04 w następnym dniu pracującym przypadającym po terminie 
odbioru.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa pod numerem 
telefonu 29 743 77 04 bezpośrednio w chwili wystąpienia utrudnień lub w następnym dniu pracującym po 
zaistnieniu zdarzenia.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała Nr XXVII/263/16 Rady 
Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej 
w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
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§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

  

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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