
UCHWAŁA NR XXVI/178/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 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 opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Odpady komunalne powstałe w gospodarstwach domowych są odbierane jako: 

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości; 

2) odpady szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Maków Mazowiecki - w każdej ilości; 

3) tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny 
określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki - w każdej 
ilości; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane 
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków 
Mazowiecki - w każdej ilości; 

5) odpady zielone oraz pozostałe odpady biodegradowalne (jeżeli nie będą poddawane kompostowaniu na terenie 
nieruchomości, na której powstały), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki – w każdej ilości. 

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki, będą traktowane jako 
komunalne odpady zmieszane. 

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi jeden raz na dwa tygodnie. 

2. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi co najmniej dwa razy w tygodniu. 

§ 4. Odpady szkła od właścicieli nieruchomości odbierane są jeden raz w miesiącu. 

§ 5. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, tekstyliów, metali oraz opakowań wielomateriałowych odbierane 
są: 

1) jeden raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi; 

2) jeden raz w tygodniu od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

§ 6. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
odbierane są od właścicieli nieruchomości trzy razy w roku, w okresie od marca do listopada, w odstępie co 
najmniej 3 miesięcy. 

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję do 
krawężnika lub przy altanach śmietnikowych. 

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2, 
w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie 
podlegają odbiorowi, z tym że właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Moniuszki 121. 
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§ 7. Odpady zielone oraz pozostałe odpady biodegradowalne (jeżeli nie będą poddawane kompostowaniu na 
terenie nieruchomości, na której powstały) odbierane są od właścicieli nieruchomości wg harmonogramów 
ustalanych zgodnie z § 8 ust. 3. Poza terminami ustalonymi w harmonogramach, odpady te, właściciele 
nieruchomości mogą dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 121. 

§ 8. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3-7 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne 
od pracy. 

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3-7 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Miasto Maków Mazowiecki zawarło umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz dostępnym na 
stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl. 

§ 9. 1. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów ich zbiórkilub rozmieszczonych na terenie 
miasta pojemników, w tym: 

1) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach oraz przychodniach lekarskich, których adresy 
są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl ; 

2) zużyte baterie i akumulatory, do pojemników ustawionych w urzędach, szkołach, przedszkolach, biurach 
zarządców nieruchomości mieszkaniowych, których adresy są dostępne na stronie internetowej 
www.makowmazowiecki.pl; 

3) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych 
substancjach, zużyte kartridże i tonery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym 
świetlówki, termometry, przełączniki, przepracowany olej, przekazywane są do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne osiedla miasta. 

2. Adresy i godziny otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz harmonogram objazdu 
samochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udostępniane są na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych są dostarczane do punktów 
selektywnego zbierania odpadów przez ich wytwórców. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) zaprowadziła nowy porządek w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje Rozdział 3a (Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
gminę) znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej u.o.u.c.p.g. W myśl nowych przepisów gmina staje się właścicielem 
odpadów. Odpowiedzialna jest również za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W tym celu rady gmin zostały zobligowane, w terminie do 
dnia 31 grudnia 2012 r., do podjęcia następujących uchwał: 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty; 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości; 

- 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 opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poza tym rady gmin zobowiązane są do aktualizacji regulaminów utrzymania czystości i porządku 
w gminach względnie do przyjęcia nowych regulaminów. 

Przedkładana Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 
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, co jest zgodne z art. 6r u.o.u.c.p.g. Uchwała traktuje zatem o: 

- rodzaju i ilości odbieranych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje takie jak: zmieszane 
odpady komunalne, tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, pozostałe opakowania, szkło, odpady zielone, meble 
i pozostałe odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, pozostałe chemikalia, 

- terminy odbierania ww. odpadów tak z budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, 

- sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

Podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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