UCHWALA NR XXIII. 154.2020
RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczonq przez
wlasciciela nieruchomosci

oplat~

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art.

6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci

i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasiE;gniElciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy
Baboszewo uchwala co nastElPuje:
§ 1

Okresla siEl szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadow, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplatEl za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2

Us tala siEl, iz od wlascicieli nieruchomosci odbierana bEldzie kazda zebrana ilose
odpadow komunalnych .

§3
1. Odbioru odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci dokona wyloniony
w drodze przetargu przedsiElbiorca, z ktorym Gmina Baboszewo zawrze umowEl na
odbior

zagospodarowanie

odpadow

komunalnych,

wedlug

ustalonego

harmonogramu, przy uwzglEldnieniu postanowien zawartych w Regulaminie

utrzyrnania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo

1

w niniejszej

uchwale.
2. Harmonogram odbioru odpadow komunalnych z terenu Gminy Baboszewo
urz~du

zostanie opublikowany na stronie internetowej
mieszkancow w sposob zwyczajowo

oraz podany do wiadomosci

przyj~ty .

§4

1. W zamian

za

gospodarowanie
nieruchomosci

uiszczonq
odpadami

w

worki

przez

komunalnymi

sluzqce

oplat~

wlasciciela nieruchomosci

do

zapewnia

zbierania

si~

za

wyposazenie

segregowanych

odpadow

komunalnych.
2.

Zapewnia

si~

odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas

swiadczenia uslugi odbioru w celu ochrony zdrowia i srodowiska.
§5

Okresla

Sl~

cz~stotliwosc

odbioru odpadow komunalnych ad

wlasciciela

nieruchomosci, na ktorej zamieszkuj q mieszkat'tcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiqce
odpady komunalne z terenu nieruchomosci, nie rzadziej niz 1 raz na tydzien
z budynkow wielolokalowych i nie rzadziej niz 1 raz na dwa tygodnie z budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych, w miesiqcach ad kwietnia do paidziernika,
natomiast w pozostalych miesiqcach nie rzadziej niz 1 raz w miesiqcu;
2)

papier,

metale,

tworzywa

sztuczne,

wielomaterialowe gromadzone w workach

szklo,

b~dq

odpady

opakowaniowe

odbierane nie rzadziej niz raz

w miesiqcu .

§6
Przedsi~b i orca

realizujqcy odbior odpadow komunalnych bezposrednio od

wlascicieli nieruchomosci odbiera

nast~pujqce

rodzaje odpadow:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w pojemnikach lub workach
2) odpady komunalne zbierane w sposob selektywny:
a) szklo - w workach koloru zielonego oznaczone napisem "Szklo",
b) papier - w workach koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier",

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomaterialowe w workach koloru zoltego oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne ",
d) bioodpady (w tym odpady zielone) - w workach koloru brqzowego oznaczone
napisem "Bio" .
§7

Wszyscy wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do selektywnego zbierania
odpadow komunalnych.
§8

1. Odbiorowi podlegajq te odpady komunalne, wymienione w § 6, ktore zostaly
wystawione przed posesjEl w sposob umozliwiajqcy ich odbior z drogi publicznej.
2. Odpady komunalne wymienione w § 6 wystawione w innych miejscach, niz
okreslone w ust. 1 lub w miejscach, do ktorych nie jest zapewniony dojazd
poj azdem odbierajqcym te odpady, nie podlegajq odbiorowi.

§9
1. Minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych 120 litrow.
2.

Minimalna pojemnosc workow przeznaczonych do zbierania

odpadow

komunalnych selektywnie zebranych wynosi 60 litrow w przypadku frakcji szklo
i 120 I w przypadku pozostalych frakcji.
§ 10

1. Gmina utworzyla i prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych, zlokalizowany w miejscowosci Baboszewo . PSZOKjest dostElpny dla
wszystkich mieszkancow gminy, ktorzy uiszczajq oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2.

W Punkcie

Selektywnego

Zbierania

Odpadow

Komunalnych

przyjmowane Sq w posegregowanych frakcjach odpady komunalne,

(PSZOK)
0

ktorych

mowa w Regulaminie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
Baboszewo oraz w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych.

§11
si~

Okresla

sposob swiadczenia uslug przez Punkt Selektywnego Zbierania

Odpadow Komunalnych:
1) odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe, bioodpady, odpady
si~

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujqce

do

odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek, zuzyte baterie
i akumulatory, zuzyty

sprz~t

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady

wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady budowlane i rozbiorkowe oraz odpady
tekstyliow i odziezy, mogq bye dostarczane przez wlascicieli nieruchomosci do
utworzonego przez
2) punkt

b~dzie

po dane

b~d q

Gmin~

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych;

czynny w dni robocze w godzinach ustalonych przez
na stronie internetowej

urz~du

Gmin~,

ktore

oraz w Regulaminie Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
§ 12

Podmiot odbierajC)cy odpady komunalne odbierze bezposrednio od wlascicieli
nieruchomosci w ramach tzw. Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow

Komunalnych :

odpady

i chemikalia, odpady niekwalifikujqce

niebezpieczne,
si~

przeterminowane

leki

do odpadow medycznych powstalych

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczegolnosci igiel i strzykawek, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty

sprz~t

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odpady budowlane i rozbiorkowe oraz odpady tekstyliow i odziezy.

09-130 Baboszewo, telefonicznie pod nr telefonu 23 661 10 91 lub elektronicznie
na adres urzad@gminababoszewo.pl.
§ 14

Wykonanie uchwaly powierza siEl Wojtowi Gminy Baboszewo.
§ 15

Z chwilq wejscia w ZYCle

niniejszej

uchwaly

traci

moc

Uchwala

Nr

XXXIV/228/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 paidziernika 2017 roku
w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania

odpadow

komunalnych

od

wlascicieli

nieruchomosci

i zagospodarowania tych odpadow.

§16
Uchwala

podlega

ogloszeniu

w

Dzienniku

UrzEldowym

Mazowieckiego i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wojewodztwa

Uzasadnienie do Uchwaly nr XXIII.154.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci

i porzqdku w gminach Rada Gminy Baboszewo ma obowiqzek przyjqc

uchwal~

w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odpad6w

odbierania

komunalnych

od

wlascicieli

nieruchomosci

i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela
oplat~

nieruchomosci
okresla

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwala ta

cz~stotliwosc

odbierania

odpad6w

komunalnych

od

wlasciciela

nieruchomosci i spos6b swiadczenia uslug przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych.
Projekt uchwaly w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komun alnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela
nieruchomosci

oplat~

6r ust. 3c ustawy
pozytywnq

opini~

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art.
0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, uzyskal

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku.

Uchwala w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela
nieruchomosci

oplat~

za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest aktem

prawa miejscowego i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Mazowieckiego .

Urz~dowym

Wojew6dztwa

