
Uchwala Nr Xl63/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 pazdziernika 2015 roku 

w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania 
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych 

odpad6w 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz<ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 16 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z pozn. zm.) po zasi~gnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Plonsku Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Ustala si~ szczeg610wy spos6b i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych i letniskowych oraz 
zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczon'l oplat~: 

1. Odpady zebrane w spos6b zmieszany odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci 
- wszystkie frakcje l'lcznie gromadzone w pojernnikach okreslonych w §5 Regulaminu 
Utrzymania Czystosci i Porz'ldku na terenie Gminy Baboszewo. 
2. Odpady zebrane w spos6b selektywny odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci 
w nast~puj'lcych frakcjach: 
- worek z6hy - papier, plastik, metal 
- worek zielony - szklo bezbarwne i kolorowe 
- przydomowe kompostowniki - odpady biodegradowalne, zielone - w przypadku zabudowy 
j ednorodzinnych 
- pojemniki okreslone w §5 Regulaminu Utrzymania Czystosci i Porz'ldku na terenie Gminy 
Baboszewo w przypadku zabudowy wielolokalowej. 
- pojernniki okreslone w §5 Regulaminu Utrzymania Czystosci i Porz'ldku na terenie Gminy 
Baboszewo - odpady zmieszane, mokre. 

§2 

W punkcie selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych (PSZOK) odbywa si~ odbieranie 
w posegregowanych frakcjach odpad6w komunalnych, 0 kt6rych mowa w Regulaminie Utrzymania 
Czystosci i Porz'ldku na terenie Gminy Baboszewo oraz Regulaminie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpad6w Komunalnych. 

§3 

1. Minimalna pojernnosc pojernnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych dla 
nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych oraz letniskowych wynosi 120 litr6w. 

2. Minimalna pojemnosc work6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych 
selektywnie zebranych dla nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych oraz 
letniskowych wynosi 120 litr6w. 

§4 

1. Odpady komunalne zbierane w spos6b zmieszany odbierane s'l od wlascicieli nieruchomosci 
zamieszkalych, niezamieszkalych oraz letniskowych co najrnniej jeden raz w miesi'lcu, 
w terminach wyznaczonych harmonogramem podawanym do publicznej wiadomosci 
w spos6b zwyczajowo przyj~ty. 



2. Odpady komunalne zbierane w spos6b selektywny odbierane S'l: od wlascicieli 
nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych oraz letniskowych: 
1) w workach (selektywnie) co najmniej raz na dwa miesi'l:ce 
2) w pojemnikach (zmieszane) co najmniej jeden raz w miesi'l:cu 
w terminach wyznaczonych w harmonogramie podawanym do publicznej wiadomosci w 
spos6b zwyczajowo przyj~ty. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

Traci moc Uchwala XVII14812012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie 
szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w. 

§7 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego z moc'l: obowi'lZuj'l:c'l: od 1 stycznia 2016 roku. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr Xl63/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 pazdziernika 2015 roku 

W wyniku zmian ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz,\:dku w gminach z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 584 z p6in. zm) gmina ma obowi'lzek obj'lc systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich wlascicieli zamieszkalych nieruchoinosci 
z terenu gminy. Zgodnie z art. 6r ust. 3 Rada Gminy Baboszewo ma obowi'lZek przyj'lc uchwal~ 
w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w. Ww uchwala 
okresla ilosc odpad6w odbieranych od wlasciciela, cz~stotliwosc odbioru odpad6w, a takZe spos6b 
swiadczenia usrug przez punkty selektywnego zbierania odpad6w komunalnych. 

Uchwala ustala spos6b i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych w zamian za uiszczon'l oplat~ za: 

1. odpady komunalne zbierane w spos6b zmieszany (nieselektywny), odbierane bezposrednio 
od wlascicieli nieruchomosci. 

2. odpady komunalne, zbierane w spos6b selektywny, odbierane bezposrednio z terenu 
nieruchomosci, zebrane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie 
Gminy Baboszewo. 
Szczeg61y funkcjonowania systemu, 0 kt6rym mowa w niniejszej uchwale zostaly okreslone 

w Regulaminie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo. 
Uchwala w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie 

odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w 
stanowi akt prawa miejscowego. 


