
UCHWAŁA NR XVI/127/2016
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 21 czerwca 2016 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250)) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Siedlcach, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

§ 2. Odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) Grupa odpadów podstawowa:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

c) papier i tektura,

d) szkło,

e) tworzywa sztuczne,

f) metal oraz opakowania wielomateriałowe,

2) Grupa odpadów dodatkowa:

a) przeterminowane leki i chemikalia;

b) zużyte baterie i akumulatory

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe;

f) zużyte opony.
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2. Właściciele nieruchomości zamieszkałej mają możliwość samodzielnego dostarczenia do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebranych w sposób selektywny, wymienionych w grupie 
dodatkowej oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

3. Informacja o lokalizacji, dniach i godzinach świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w sołectwach Gminy Przesmyki.

§ 3. 1 Odpady komunalne z terenu Gminy Przesmyki będą odbierane z następującą częstotliwością

1) raz na dwa miesiące: niesegregowane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, papier i tektura, szkło, 
tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe,

2) raz w roku: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

2. Odpady komunalne z grupy podstawowej należy wystawić w dniu odbioru określonym

w harmonogramie przed posesję lub w miejsce dostępne dla pracowników podmiotu odbierającego odpady 
dotyczy to nieruchomości usytuowanych przy drogach utwardzonych. Jeżeli nieruchomość nie ma dostępu do 
drogi utwardzonej odpady należy wystawić w dniu odbioru w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 
przy drodze utwardzonej.

3. Odpady komunalne z grupy dodatkowej takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia 
oraz zużyte baterie i akumulatory należy wystawić w miejsca określone podczas organizacji odbioru tych 
odpadów lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

§ 4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Przesmyki 
zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych zobowiązany jest dokonywać odbioru wyżej 
wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia 
niniejszej uchwały, Harmonogram odbiorów zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i w sołectwach Gminy Przesmyki.

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne, odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone 
w odpowiednich pojemnikach (w tym workach) o określonej kolorystyce.

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników (w tym worków) do odbioru odpadów:

1) papier i tektura – kolor niebieski

2) szkło – kolor zielony

3) tworzywa sztuczne – kolor żółty

4) metal oraz opakowania wielomateriałowe – kolor różowy

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone – kolor brązowy.

6) odpady komunalne niesegregowane, oraz pozostałości z sortowania – kolor czarny.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy w Przesmykach:

1) pisemnie

2) telefonicznie na nr telefonu 25 6412322

3) elektronicznie na adres email: ugprzesmyki@e-bip.pl

2. Dokonując zgłoszenia należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia 
nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński
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