UCHWALA Nr 185/XX1XJ2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 9 listopada 2017 roku

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj~
mieszkancy i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela
nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r

ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasiygniyciu opinii Pailstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy uchwala, co nastypuje:

§ 1. Od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkaii.cy,
w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku

0

0

kt6rych mowa

utrzymaniu czystosci i porzqdku

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w zamian za uiszczonq przez wlascicieli oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana bydzie kaZda wytworzona ilosc odpad6w
komunalnych.

§ 2. Z nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkailcy w zamian za uiszczonq przez
wlasciciela nieruchomosci opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane bydq
nastypujqce frakcje odpad6w komunalnych powstale na nieruchomosciach:
1. odpady komunalne zmieszane;
2. papier i tektura (w tym czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, itd.);
3. tworzywa sztuczne i opakowaii. wielomaterialowych (w tym opakowania z tworzyw
sztucznych,

pojernniki

plastikowe,

plastikowe

opakowania

po

produktach

spozywczych, opakowania po srodkach czystosci, kosmetykach, plastikowe torby,
worki, reklam6wki). Opakowania wielomaterialowe (np. kartony po mleku i sokach),
to opakowania wykonane co najrnniej z dw6ch r6znych material6w tak, ze nie mozna
ich rozdzielic w spos6b ryczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;
4. metal (puszki aluminiowe lub stalowe, drobny zlom zelazny i metale kolorowe);
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5. szkJo (sloiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach), z wyl,!-czeniem ceramiki,
zar6wek, szkJa okiennego, zaroodpomego, zbrojonego lub samochodowego);
6. odpady

ulegaj~ce

biodegradacji

w

tym

odpady

opakowaniowe

ulegaj~ce

biodegradacji, a takZe odpady zielone
7. odpady niebezpieczne i chemikalia,
8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9. zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny ;
10. zuzyte opony;
11 . zuzyte akumulatory;
12. odpady budowlane i rozbi6rkowe
13 . przeterminowane

leki nalezy wydzielic ze strumienia odpad6w komunalnych

i przekazac je do specjalistycznych pojemnik6w znajduj,!-cych siy w aptekach,
natomiast zuzyte baterie dostarczyc do oznakowanych pojemnik6w usytuowanych
w plac6wkach oswiatowych gminy i w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Odpady komunalne powstale na terenie nieruchomosci zbierane w spos6b selektywny
niezgodny z zasadami okreslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie
Gminy Nowe Miasto, traktowane

§ 4. Przedsiybiorca
nie

byd~

odbieraj~cy

s~ jako

odpady komunalne zmieszane.

odpady komunalne moze odm6wic przyjycia odpad6w, jezeli

one poddane segregacji, od wlasciciela nieruchomosci, kt6ry w swojej deklaracji

oswiadczylo ich segregacji orazjesli ich rodzaj i ilosc

wskazuj~

na to, ze nie powstaly one na

nieruchomosci zamieszkalej.

§ 5. Harmonogram odbioru odpad6w komunalnych dostarczany jest mieszkailcom w formie
ulotki przez przedsiybiorcy

odbieraj~cego

odpady, wylonionego przez Gminy Nowe Miasto

w drodze przetargu oraz bydzie dostypny w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, a takZe na stronie
intemetowej Gminy.

§ 6. Odbieranie odpad6w z nieruchomosci, na kt6rych

zamieszkuj~

mieszkailcy bydzie

prowadzone zgodnie z harmonogramem odbioru odpad6w komunalnych z
czystotliwosci~:

1. Z obszar6w zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
1) odpady zmieszane - jeden raz na miesi~c;
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nastypuj~c~

•
2) zbierane selektywnie papier i tektura, szklo, tworzywa sztuczne, metale

opakowania

wielomaterialowe - jeden raz na miesi,!c;
3) odpady ulegaj,!ce biodegradacji cztery razy w roku - kwiecien, czerwiec, sierpien
paidziernik;
4) odpady niebezpieczne

chemikalia - dwa razy w roku formie mobilnego punktu

selektywnej zbi6rki;

\

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku formie mobilnego punktu
selektywnej zbi6rki; ;
6) zuZyty sprzyt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku formie mobilnego punktu
selektywnej zbi6rki lub dostarczyc do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych 
znajduj,!cy siy przy Urzydzie Gminy w Nowym Miescie ul. Apteczna 8;
7) zuZyte opony - dwa razy w roku formie mobilnego punktu selektywnej zbi6rki;
8) zuZyte akumulatory odbierane s,! zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku formie
mobilnego punktu selektywnej zbi6rki;
9) odpady budowlane i rozbi6rkowe - dwa raz w roku formie mobilnego punktu selektywnej
zbi6rki.
§ 7.

Do selektywnego gromadzenia odpad6w nalezy stosowac worki

0

nastypuj,!cych

ujednoliconych kolorach oraz oznaczeniach:
1) papier, tektura,

odpady opakowaniowe z papleru

tektury - niebieski worek

z napisem "Papier",
2) szklo i opakowania szklane kolorowe - zielony worek z napisem ,,szklo",
3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz
odpady wielomaterialowe - Z6hy worek z napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
4) odpady ulegaj,!ce biodegradacji, ze szczeg6lnym uwzglydnieniem bioodpad6w 
br¥owy worek z napisem "Bio".

§ 8. Wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj,! mieszkancy, a powstaj,! odpady
komunalne, s,! zobowi¥ani do pozbywania siy odpad6w w spos6b okreslony w Regulaminie
utrzymania czystosci i porz'!dku na terenie Gminy Nowe Miasto, przy czym odbieranie
odpad6w nastypujy na podstawie umowy na odbieranie odpad6w komunalnych zawartej z
przedsiybiorq wpisanym do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. Wykaz podmiot6w uprawionych udostypnia siy
na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto.
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§ 9. Wlasciciele nieruchomosci w celu ulatwienia odbioru odpad6w komunalnych obowi¥ani
s~

do wystawienia pojemnik6w i work6w na czas odbierania tych odpad6w poza teren

nieruchomosci,

w

mlejSCe

umozliwiaj~ce

swobodny

do

nich

dojazd

zgodnie

z hannonogramem odbioru.

§ 10. Przypadki niewlasciwego swiadczenia
odpady komunalne wlasciciele nieruchomosci
pismie, telefonicznie, ustnie do protokolu lub

uslug przez przedsit(biorct(
zglaszaj~

drog~

odbieraj~cego

do Urzt(du Gminy Nowe Miasto na

e-mail, najp6iniej do 7 dni po zaistnieniu

zdarzenia.

§ 11.1. Ustala Slt( utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych prowadzonego przez przedsit(biorct( wylonionego w drodze przetargu.
2. Informacja na temat lokalizacji, godzin otwarcia wraz z wykazem odbieranych w nim
rodzaj6w odpad6w zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto.

§ 12. Traci moc uchwala Nr 11 0IXVI/20 16 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za

uiszczon~

zamieszkuj~

mieszkancy

przez wlasciciela nieruchomosci

oplatt( za gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz.5460).

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto.
§ 14. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzt(dowym Wojewodztwa Mazowieckiego z moc~ obowi¥uj~c~ od 1 stycznia 2018 r.
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Uzasadnienie do
Uchwaly Nr 185IXXIXl2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 9 listopada 2017 roku

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj~
mieszkancy i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela
nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i
(Dz.U. z 2017 r. poz.1289) w art.6r ust.3 naklada na Radt( Gminy
drodze uchwaly
swiadczenia

stanowi~cej

uslug

w

zamian za

uiszczon~

obowi~ek

w grninach

okreslenia w

akt prawa miejscowego szczeg610wy spos6b i zakres

zakresie

nieruchomosci, na kt6rych

porz~dku

odbierania

zamieszkuj~

odpad6w

komunalnych

od

wlascicieli

mieszkancy i zagospodarowania tych odpad6w, w

przez wlasciciela nieruchomosci oplatt( za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.
Zmiany w niniejszej uchwale

wynikaj~

z

obowi~zku

wprowadzenia nowych zasad segregacji

odpad6w wprowadzonych rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016
roku w sprawie szczeg61owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w
(Dz. U .. z 2017 r.poz.19).
Zmiana selektywnej

zbiorki

odpad6w

na

terenie

Gminy

Nowe

Miasto,

zgodnie

z wprowadzonymi przepisami bt(dzie polegala na wprowadzeniu dodatkowego worka na
papler.
Zgodnie z ww.
obowi~ywa6

rozporz~dzeniem

zmIany

dotycz~ce

selektywnej zbi6rki odpad6w

od 1 stycznia 2018 roku po zakonczeniu

wnowy na odbi6r i transport odpad6w komunalnych.
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obowi~ywania

zaczn~

dotychczasowej

