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UCHWAŁA NR XXIII/165/2020
RADY GMINY MACIEJOWICE
z dnia 15 października 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy Maciejowice 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
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”.
§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio odbierane będą następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
3. Odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 prowadzone będzie przez przedsiębiorstwo
wyłonione w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zwane dalej „wyznaczonym przedsiębiorstwem”.
4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest podawany do publicznej wiadomości.
5. Worki lub pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zapewnia właściciel nieruchomości.
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6. Worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 oraz
popiołu w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie zapewnia Gmina za pośrednictwem wyznaczonego
przedsiębiorstwa.
7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2:
1) papier - raz na miesiąc;
2) szkło - raz na miesiąc;
3) metale - raz na miesiąc;
4) tworzywa sztuczne - raz na miesiąc;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz na miesiąc;
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady
- w miesiącach od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych,
- w pozostałych okresach - raz na miesiąc.
§ 3. 1. W PSZOK odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) popiół
2) odpady niebezpieczne;
3) przeterminowane leki i chemikalia;
4) 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 igły i strzykawki;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym żarówki i świetlówki;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) odpady tekstyliów i odzieży;
2. Do PSZOK można również przekazywać odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2.
3. W PSZOK przyjmowane będą selektywnie zebrane i gromadzone odpady nie rzadziej niż raz na kwartał.
Dni i godziny pracy PSZOK zostaną określone w harmonogramie opublikowanym na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Maciejowicach oraz na tablicach ogłoszeń.
4. PSZOK zlokalizowane będą w następujących miejscowościach:
1) Maciejowice, ul. Lubelska 61;
2) Podłęż 59.
§ 4. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego świadczenia usług odbioru odpadów
lub niewłaściwego prowadzenia PSZOK właściciel nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zdarzenia,
przesyła informację w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 7, 08480 Maciejowice. Informacja taka może być również przekazana ustnie lub telefonicznie poprzez wpisanie
do stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych
właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.
§ 5. Traci moc:
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1. Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 14 lipca 2016 roku 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Łoskot

