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UCHWAŁA NR 31/V/2019
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 28 marca 2019 r.
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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454z późn. zmianami) - Rada Gminy Mała Wieś po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku uchwala, co następuje:
§ 1. Przedmiot regulacjiUchwała określa 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. Rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości
1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości
będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier, obejmujące selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury,
3) szkło, obejmujące selektywne zebrane opakowania szklane,
4) metale, obejmujące selektywnie zebrane opakowania z metalu,
5) tworzywa sztuczne, obejmujące selektywnie zebrane opakowania z tworzyw sztucznych,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady zielone, ulegające biodegradacji,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) popiół z palenisk domowych.
2. Ustala się, iż zmieszane odpady komunalne, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, będą odbierane od
właścicieli nieruchomości w każdej ilości.
§ 3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1. Odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych, papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła,
zielonych) od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz na miesiąc.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 4838

2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych będzie przeprowadzane 2 razy w roku kalendarzowym.
3. Terminy odbierania odpadów, określa harmonogram, ogłaszany na stronie internetowej Gminy Mała
Wieś a także dostępny jest w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy.
§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
1. Właściciele nieruchomości mogą dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem, przekazywać
selektywnie zebrane odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który
znajduje się na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Małej Wsi.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przyjmowane następujące frakcje
odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady zielone,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5. W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie odebrane zostaną selektywnie
zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem azbestu, papy, lepiku, asfaltu i smoły),
wykonywanych remontów we własnym zakresie, w ilości 1 m3 jednorazowo raz na miesiąc od danego
właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden
samodzielny lokal).
6. Papier, szkło, metale, i tworzywa sztuczne, będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości w punktach
selektywnego zbierania odpadów w każdej ilości.
7. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do:
a) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady,
b) rozładowania odpadów i ich umieszczenie w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach lub
innych miejscach wskazanych przez pracownika obsługi PSZOK, w przypadku odpadów zielonych
i biodegradowalnych, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad, bez worków foliowych,
c) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację
odpadu, wskazania charakterystyki tego odpadu,
d) dostarczenie odpadów niebezpiecznych w szczelnych (niecieknących) opakowaniach,
8. Selektywnie zebrane odpady komunalne mogą być dostarczane na teren PSZOK, pojazdami
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
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9. W PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane
i rozbiórkowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów
zielonych, sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do których obowiązują odrębne
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
10. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich ilość lub rodzaj
wskazuje, że nie zostały one wyprodukowane w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi
selektywnie.
11. Szczegółowy tryb funkcjonowania PSZOK i zasady przyjmowania odpadów komunalnych określa
regulamin PSZOK.
§ 5. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług
1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego na terenie Gminy Mała Wieś w ten sposób, że zgłoszenia należy składać:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś;
2) telefonicznie – pod numerem telefonu 24 269 76 65; pisemnie – na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul.
Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, drogą elektroniczną – na adres gmina@malawies.pl
3) Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości,
rodzajów odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych, także numeru lokalu.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
§ 6. Usługi w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymanie tych
pojemników
1. Postanawia się o przejęciu od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Odbierający odpady komunalne z nieruchomości zapewnia wyposażenie tej nieruchomości w pojemniki
i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
3. Odbierający odpady komunalne z nieruchomości zapewnia utrzymanie pojemników służących do
zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. Przepisy końcowe
1. Traci moc Uchwała Nr 126/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś
Andrzej Pielat

