
UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2019 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 przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 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 zamieszkałych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 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, zużyte opony, zużyte 
baterie i akumulatory, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne zebrane 
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki - w każdej ilości;

4) bioodpady 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 zamieszkałej posegregowane niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki, będą 
traktowane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień.

§ 4. Odpady szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych oraz tworzyw sztucznych odbierane są:

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc.

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

§ 6. 1. Bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej 
niż raz na tydzień.

2. Bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

1) w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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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 odbieranie odpadów, 
udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz dostępnym na stronie 
internetowej www.makowmazowiecki.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

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

2. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, 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, przepracowany olej, zużyte kartridże 
i tonery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;

6) tekstylia i odzież;

7) bioodpady;

8) szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

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) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ani zanieczyszczone.

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 
 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.www.makowmazowiecki.pl

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

§ 9. 1. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można wrzucać do pojemników 
ustawionych w punktach zbiórki - aptekach zlokalizowanych na terenie Miasta Maków Mazowiecki pod 
następującymi adresami:

1) ul. Rynek 15A;

2) ul. Polna 11;

3) ul. Mickiewicza 25;

4) ul. Moniuszki 46;

5) ul. Witosa 2;
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6) ul. 1 Maja 12.

2. Informacja o dniach i godzinach otwarcia w/w punktów umieszczona jest na stronie internetowej 
www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

§ 10. Zużyte baterie, poza sposobem zagospodarowania wskazanym w § 8, można wrzucać do pojemników 
ustawionych w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta Maków Mazowiecki, których adresy oraz 
godziny otwarcia są dostępne na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

§11. Miasto Maków Mazowiecki przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w zakresie:

1) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki służące do gromadzenia papieru, szkła, 
metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych oraz w pojemniki służące do gromadzenia bioodpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych;

2) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki służące do gromadzenia papieru, 
szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych oraz w worki służące do gromadzenia bioodpadów pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych.

§ 12. 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) elektronicznie na adres urzad@makowmazowiecki.pl

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

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVl/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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Midcznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/98/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2019 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 przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gmina m.in. odpowiedzialna jest za 
zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. W tym celu rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedkładana Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim uchwała przedstawia 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 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W uchwale określono:
- rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych;
- terminy odbierania odpadów z budynków jednorodzinnych, jak i wielolokalowych;
- sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
- zabezpieczenie przez Miasto Maków Mazowiecki wyposażenia nieruchomości zamieszkałych 

w pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dniu 6 września 2019 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, które nakładają na gminy obowiązek uaktualnienia uchwał, w których mowa 
o selektywnym zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 roku i zastąpi 
uchwałę nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 roku 
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.
Istotne zmiany w stosunku do obowiązującej uchwały to:

1) zastąpienie nazewnictwa odpadów zielonych na bioodpady;
2) zastąpienie nazewnictwa odpadów zmieszanych na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne;
3) poszerzenie katalogu zbieranych odpadów o 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 oraz odpady tekstyliów i odzieży;

4) zapewnienie zbierania bioodpadów przez cały rok,
5) zabezpieczenie przez Miasto Maków Mazowiecki pojemników do zbiórki bioodpadów.

Pozostałe zmiany w proponowanej uchwale w stosunku do obowiązującej mają charakter redakcyjny, 
porządkowy oraz uszczegóławiający.

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest konieczne
i w pełni uzasadnione. ZASTĘPCA JJJ^RMISTRZA

mgr Ajwt^fanuh ‘tiafirźwka




