
UCHWAŁA NR LII/386/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 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 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 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Makowie Mazowiecki, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2019 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 przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 8 ust. 2 dodaje się punkty 10 i 11, które otrzymują następujące brzmienie:
„10) przeterminowane leki;

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.”

2) § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
jest czynny w następujących dniach tygodnia:

1) piątki - w godzinach od 10.00 do 17.00;

2) soboty - w godzinach od 7.00 do 15.00.”
3) § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „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 również dostarczać 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;
6) ul. 1 Maja 12.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dhfiusz

Artur Mlecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LII/386/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 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 przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 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 przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia 
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przedmiotową uchwałą 
wprowadza się zmianę godzin i dni funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Przedstawione godziny i dni otwarcia PSZOK-u ustalono w oparciu o kilkuletnie 
doświadczenie prowadzącego rzeczony Punkt. Gwarantują one optymalizację kosztów, przy 
jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów. Druga zmiana dotyczy zapewnienia 
możliwości dostarczania do PSZOK-u przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących 
się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz A/i riecznikou>ski


