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UCHWAŁA NR XLII/37/18
RADY GMINY CZERWIN
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454), po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Rada Gminy
Czerwin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda
ilość odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Ustala się, następującą częstotliwość odbierana odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych.
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
2) odpady zbierane w sposób selektywny – nie rzadziej niż raz w miesiącu:
- odpady z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych (pojedyncze odpady z tkanin i tekstylia,
kartony po sokach, mleku),
- szkło białe i kolorowe,
- odpady z papieru i tektury,
- odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, resztki jedzenia, odpady roślinne, środki higieny osobistej,
resztki i obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, worki z odkurzaczy),
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – należy usuwać
z terenu nieruchomości w okresie kwiecień-październik nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast
w pozostałym okresie – raz na dwa miesiące.
3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę z podmiotem odbierającym odpady, który jest podany do publicznej wiadomości na
stronie internetowej gminy.
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§ 4. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na
terenie Gminy Czerwin w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą
dostarczać:
1) odpady zielone,
2) przeterminowane leki,
3) chemikalia,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) styropian,
10) papę,
11) inne odpady określone na podstawie przepisów wykonawczych.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać również do mobilnych punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktów sprzedaży sprzętu zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1466).
3. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób
selektywny.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady budowlane
i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na wykonanie których nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru
prowadzenia robót do właściwego organu administracji.
5. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we
własnym zakresie.
6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest w Czerwinie przy ul. Przemysłowej 1, na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Czerwin pisemnie na adres Urzędu Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07407 Czerwin, telefonicznie na nr tel. 29 7614 593 w 41 lub elektronicznie na adres .
2. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w miarę możliwości dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/22/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Radosław Grabowski

