
 

UCHWAŁA NR XXXIII.217.2021 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 października 2021 r. 

 

w sprawie 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 

6r ust. 3, 3b, 3c i 3d, art. 3 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Płońsku, Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Określa się 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. 

 

§ 2 

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość 

odpadów komunalnych. 

 

§ 3 

1. Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokona wyłoniony  

w drodze przetargu przedsiębiorca, z którym Gmina Baboszewo zawrze umowę na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, według ustalonego 

harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w Regulaminie 



 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo i w niniejszej 

uchwale.   

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo 

zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu oraz podany do wiadomości 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

§ 4 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie 

nieruchomości w worki służące do zbierania segregowanych odpadów 

komunalnych. 

2. Zapewnia się odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas 

świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia i środowiska. 

 

§ 5 

Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane nie rzadziej 

niż raz w miesiącu; 

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady gromadzone w workach będą odbierane nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

§ 6 

Przedsiębiorca realizujący odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w pojemnikach lub workach;  

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 

a) szkło – w workach koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, 

b) papier – w workach koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, 

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe –  

w workach koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 



 

d) bioodpady (w tym odpady zielone) – w workach koloru brązowego oznaczone 

napisem „Bio”. 

 

§ 7 

1. Gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego  

i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz 

korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym.  

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym korzystający ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnieni są w całości z obowiązku 

posiadania worka na te odpady. 

 

§ 8 

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

§ 9 

1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, wymienione w § 6, które zostały 

wystawione przed posesję w sposób umożliwiający ich odbiór z drogi publicznej.  

2. Odpady komunalne wymienione w § 6 wystawione w innych miejscach, niż 

określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd 

pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.  

 

 

 



 

§ 10 

1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych 120 litrów. 

2. Minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych wynosi 60 litrów w przypadku frakcji szkło  

i 120 l w przypadku pozostałych frakcji.  

 

§ 11 

1. Gmina utworzyła i prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zlokalizowany w miejscowości Baboszewo. PSZOK jest dostępny dla 

wszystkich mieszkańców gminy, którzy uiszczają opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

przyjmowane są w posegregowanych frakcjach odpady komunalne, o których 

mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Baboszewo oraz w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

 

§ 12 

Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych: 

1) odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 

tekstyliów i odzieży, mogą być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do 

utworzonego przez Gminę Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 



 

2) punkt będzie czynny w dni robocze w godzinach ustalonych przez Gminę, które 

podane będą na stronie internetowej urzędu oraz w Regulaminie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

§ 13 

Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości w ramach tzw. Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki  

i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży.  

 

§ 14 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy 

Baboszewo pisemnie na adres Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A,  

09-130 Baboszewo, telefonicznie pod nr telefonu 23 661 10 91 lub elektronicznie 

na adres urzad@gminababoszewo.pl. 

 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo. 

 

§ 16 

Traci moc Uchwała Nr XXIII.154.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie 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. 

 



 

§ 17 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIII.217.2021 
Rady Gminy Baboszewo  

z dnia 18 października 2021 r. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Rada Gminy Baboszewo ma obowiązek przyjąć uchwałę  

w sprawie 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. Uchwała ta 

określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

Projekt uchwały w sprawie 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. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uzyskał 

pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku. 

Uchwała w sprawie 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 jest aktem 

prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

 


