
UCHWAŁA NR XXXVI/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 7 września 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe 
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości;

2) odpady szkła, odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady z tworzyw 
sztucznych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Maków Mazowiecki - w każdej ilości;

3) 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;

4) odpady zielone (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 mieszkalnymi jednorodzinnymi nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi wielolokalowymi nie rzadziej niż raz na tydzień.

§ 4. Odpady szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych oraz tworzyw sztucznych powstałe 
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 5. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed 
posesję przy krawędzi jezdni 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 je do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 6. Odpady zielone ulegające biodegradacji (jeżeli nie będą poddawane kompostowaniu na terenie 
nieruchomości, na której powstały) odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w okresie 
od 1 kwietnia do 30 listopada, nie rzadziej niż:

1) 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych;

2) 1 raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.
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§ 7. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3 – 6 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Maków Mazowiecki zawarło umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz dostępnym 
na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl .

2. Poza harmonogramem, o którym mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych, odpady 
wymienione w § 4 – 6, mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na zasadach określonych w § 8.

§ 8. 1. Na terenie miasta Maków Mazowiecki ustanawia się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ulicy Moniuszki 121, zwany dalej PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpady gromadzone 
w sposób selektywny obejmujące w szczególności:

1) farby, 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;

2) przeterminowane leki;

3) zużyte baterie i akumulatory wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony;

7) odpady zielone ulegające biodegradacji;

8) odpady szkła, odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady z tworzyw 
sztucznych;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. W PSZOK nie będą przyjmowane:

1) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, wełnę mineralną, styropian;

2) odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają 
mieszkańcy;

3) odpady zmieszane ani zanieczyszczone.

4) uszkodzone opakowania zawierające substancje niebezpieczne, czy płynne.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w następujących dniach tygodnia:

1) poniedziałki, środy, piątki, soboty -  w godzinach od 8.00 do 14.00;

2) wtorki, czwartki - w godzinach od 10.00 do 17.00.

5.  Informacja o godzinach otwarcia PSZOK umieszczona jest na stronie internetowej 
www.makowmazowiecki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 2, które zostały dostarczone do PSZOK przez 
ich wytwórców.

§ 9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą:

1) zużyte baterie, poza dostarczaniem ich do PSZOK, wrzucać do pojemników ustawionych w urzędach, 
szkołach, przedszkolach, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych, których adresy są dostępne 
na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim;

2) przeterminowane leki, wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach oraz przychodniach lekarskich, 
których adresy są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
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§ 10. Miasto Maków Mazowiecki przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy w zakresie:

1) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki służące do gromadzenia papieru, szkła, 
metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów zielonych;

2) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki służące do gromadzenia papieru, 
szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz w worki służące do gromadzenia 
odpadów zielonych.

§ 11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu 
Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

1) pisemnie,

2) telefonicznie – 29/ 71 71 002,

3) mailowo na adres urzad@makowmazowiecki.pl,

- nie później niż do 5 dni roboczych od dnia zaistnienia nieprawidłowości.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 
2016 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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