
UCHWALA NR 195iXXllI12021 

RADY GMlNY NOWE M1ASTO 


z doia 29 marea 2021 r. 

w sprawie suzegOfowego sposobu i zakresu swiadczeoia uslug oa terenie Gminy Nowe Miasto 

w zakresie odbieraoia odpad6w komunaloych od wlaScicieli nieruchomosci, DB ktorych zamieszkujit 


mieszkancy i zagospodarow9Dia tych odpad6w, w zamian za uiSZCZODIl przez wlaSciciela oien.lcboroosci 

oplat~ za gospodarowanie odpadami komunaloymi. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 41 usC I i art. 42 ustawy z doia 8 (TlarCa 1990 roku 
o samol74dzie gmi nnym (Dz. U. z 2020 r. poz.7 13 z pazn. zm.) omz art . 6r ust. J, Ja, 3b, Jc i 3d ustawy z dnia 
13 wrzdnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystoSci i pofZ<ldku w gminach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 2: pein. zm.), 
po zas i~gni~ciu opinii Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Plorisku, Roada Gmioy 
Nowe Miasto uchwala, co nast«;puje: 

§ l. Okresia siC( szczeg6lowy spos6b i zakres swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnycn ad wtascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy z terenu Gminy N owe Miasto 
i zagospodarowania tycn odpad6w, w zamian za uiszczon</ przez wlasciciela nieruchomosci oplatc( za 
gospodarowanie odpada mi kOOlunalnymi . 

§ 2. W zamian za uiszczon~ przez wta.sciciela nieruchom osci optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane b¢", nastC(puj(Jce frakcje odpad6w komunalnych powstate na nierucnomosciach, oa 
kt6rych zamieszkuj& mieszkancy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 


2) papier, 


3) metale, 


4) tworzywa sZiuczoe, 


5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 


6) szklo, 


7) bioodpady 


8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

to) odpady oiekwalifikujlJce s iC( do odpad6w medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produkt6w Jeczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poz iomu substancji we 
krwi, w szczeg61nosci igiet i strzykawek, 

t I) zuzyte baterie i akumutalory, 

12) zutyty sprzyt elektryczny i elektroo iczny, 


13) meble i lnne odpady wielkogabarytowe, 


14) zuzyte opony, 


J5) odpady budowlane i rozbl6rkowe, 


16) odpady lekstyli6w i odziety. 


§ 3. Rodzaje i pojemnosc pojemnik6w lub work6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych 
om spos6b selektywnego zb ierania odpad6w przcz wlaScicieli nieruchomosci lOstal okreSlony w Regulaminie 
utrzymania czystosci i porz&dku na tcrenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Wlascic ie l nierucno01oSci rna obowi&Zek przekazywania selektywnie zebranych odpad6w 
komuoalnych podmiotowi odbieraj1l:cemu odpady w terminach wyznaczonym hannooogramem. 



.' 

§ S. W przypadku niedopemienia przez wlasciciela nieruchomosci obowitlZku zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b seJektywny, podmiat odbierajllcy odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
(zm ieszane) odpady komunalne i powiadamia 0 tym w6jta oraz wlasciciela nieruchomosci. 

§ 6. Obowi<JZek selektywnego zbierania odpad6w komunalnych przez wlaSciciela nierochomosci uznaje si~ 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane S4 w podziale na odpowiednie frakcje, 0 kt6rych 
mowa § 2, gromadzone sll w pojemnikach lub workach przezoaczonych do tych frakcji. 

§ 7. 1. Na terenie nieruchomoSci 11lbudowanych budynkami mieszkalnym i jednorodzinnymi. zaleca siy 
kompostowanie bioodpad6w stanowi~cych odpady komunalne w kompostownikach przydomowych oa 
potrzeby wlasne. 

2. WtaSciciele nieruchomosci, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpad6w s tanowillcych 
odpady komunalne w komposlowniku przydomowym 54 w calosci zwolnieni z wyposai.enia nieruchomosci 
w work; koloru bn}Zowego napisem "BIO" co Oznaeza, te nie mOS1J tej frakeji odpadu pnekazywac w ramach 
sys lemu gminnego do odbioru sprzed nieruchomosci. WlaSciciele pozostatych nieru chom osci oi e korzystaj1Jcy 
z przydomowych kompostownik6w winni prz.ekazac przedsi~biorcy bioodpady stanowi1Jce odpady komuna lne 
w workach do (ego przezoaczonych. 

§ 8.1 . Harmonogram odbioru odpad6w komunaloych okrcs!onyeh §2 dostarczany jest mieszkari.eom 
w fonnie ulotki pnez podmiot odbieraj1Jcy odpady, wytoniony pnez Gmin~ Nowe Miasto w drodze prz.etargu 
oraz bydzie dostypny w Urzydzie Gminy w Nowym Miekie, a lakie na stroni e intemetowej: 
www.ugllowemiaslo.pl/pVgospodarka-odpadami. 

2. POl.bywanie si~ odpad6w komunalnych przez wtaScieieli nieruchomosci odbywa si~ popnez ieh 
umieszczenie wodpowiednich pojemnikach omz workach do selektywnej zbi6rki odpad6w komunamych. 
Worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych nieodplatnie Udoslypnione sll przez podmiot odbieraj4cy 
odpady, na moey umowy podpisanej z Gmin<l Nowe Miaslo. 

§ 9. Uslala siy oaslypujllClt c~stotliwost odbiera nia odpad6w komunalnyeh ad wtsScieieli nieruchom osci, 
na kl6rych zamieszkujq mieszkari.cy: 

I) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierane w okresie ad kwietnia do patdl.iemika 
Rie rzadziej nii: raz oa dwa tygodnie w pozostatyeh miesi~eaeh t raz w miesillcu, zgodnie 
z harmonogramem ~ 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriafowe, szklo zgod nie z hannonogramem - jeden raz na miesillc; 

3) bioodpady - zbierane w okIesie od kwietnia do paidziemika nie rzadziej nii: raz oa dwa tygodnie 
w pozostafyeh miesilleaeh I raz w miesiqcu, zgodnie z harmonogramem; 

4) odpady niebezpieczne, chemikalia. nalezy gromadzic i przygotowac do odbioru w taki spos6b, aby 
uniemozliwic lub ograniezyc dost~p os6b trzecich odbierane zgodn ie z hannonogramem - dwa razy 
w roku ; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odbierane ~ tak jak pozostale selektywnie zbie rane odpady, bez 
umieszczania ieh w workach zgodnie z hannonogramem - dwa razy w roku; 

6) odpady tekstyli6w i adziezy nalezy gromadzic w worku koloru czamego odbierane zgodnie 
z hannonogramem - dwa raz w roku ; 

7) zutyty sp~1 elektryczny i e lektroniezny odbierany jest. tal:< jak pozostale selektywnie zbierane odpady, 
bez umieszczania w worki zgodnie z hannonogramem - dwa razy w roku lub moina doslarczyc do Puoktu 
zbiorki zUZytego sp~tu elektrycznego i elektronieznego znajduj4cego si~ przy Urz¢z ie G miny Nowe 
Miasta, uL Apteczna 8; 

8) zuiyte opony odbierane sq zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub nale±), po:wstawi t 
w punktaeh wymiany opon - (zui.yte opony 8 szt.lz nieruchomoscilrok); 

9) zuzyte akumulatory odbierane 54 zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lu b nalety oddac do 
punktu zaj muj 'leego sly ieh sprzeda4; 

10) odpady budowlane i rozbi6rkowe powsta le w wyniku drobnych prac remontowych nalei:y gTOmadzic 
w worku koloru ezarnego odbierane Sll zgodnie z harm onogram - dwa raz w roku w Hosel 
(3 00Vz nieruehomosciJrok); 

http:mieszkari.cy
www.ugllowemiaslo.pl/pVgospodarka-odpadami


.. II) pneterminowane leki motna dostarczyc do specjalistycznych pojem nik6w znajdujl\cych si~ waptekach: 
ul. Gl6wny Rynek 12 i ul. C iechanowska 75b - odbior z punkt6w raz oa kwartaJ; 

12) zuZyte baterie mozoa dostarcz.yc do oznakowanych pojemnikow usytuowanych w pJac6wkach 
oswiatowych i w budynku Urz¥u Gminy Nowe Miaslo - odbi6r z pUnkt6w dwa raz w roku; 

13) odpady niekwaiifikuj'lce Sly do odpad6w medycznych powstatych w gospodarstwie wyniku przyjmowania 
produkt6w leczniczych w fonnie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancj i we krwi, 
w szczeg61nosci zutyte igty i strzykawki nalety wydzielic ze slrumienia odpadow komunalnych i mozoa 
dostarczyc do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego w przy budynku UfZll:du Gmioy Nowe Miaslo, 
ul. Apteczna 8 - odbi6r z punktu dwa raz w roku. 

§ 10. WiaScicie1e nieruchomosci w celu ulatwienia odbioru odpad6w zebranych selektywnie 
i niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komuna lnych zobowi(lZani S4 do wystawienia pojemnik6w 
i work6w na czas odbierania przel. podmiot odbieraj<}cy odpady poza teren nieruchomoSci> w miejsce 
umozliwiajllce swobodny do nieh dojazd zgodnie z hannonogramem odbioru. 

§ ll. Pnypadki niewla.sciwego swiadczenia ustug przez przedsi~biorcy odbjeraj~cego odpady komunalne 
od wtaScicieli nieruchomosci zamieszkatych nalciy zglosic do Urz¢u Gmi.ny w Nowym Miekie nR pismie, 
telefonicznie pod or 23661 4920, 23661 4935 lub w formic elektronicznej na ad res e·mail: 
info@ugnowemias(o.pi . 

§ 12. USlala siy utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych 
prowadzonego przcz przedsiybiorcy wylonionego w drodze przetargu. Zasady funkcjonowania, 
w szczegolno.sci tenniny i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych oleres la 
umowa zawarta z przedsiybiofCf!: wylonionym w drodze przetargu. 

§ 13. Traei moe Uchwata nr 120fXl1U2020 Rady Omioy Nowe Miasto z dnia 7 slycznia 2020 r. w sprawie 
szczeg6lowego sposobu i zakrcsu swiadczenia uslug na leren ie Gminy Nowe Miasto w zakIesie odbierania 
odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujll mieszkancy i zagospodarowania 
Iych odpad6w, w zamian za uiszcU.nll przez wlascieiela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Un. Woj. Maz. z 2020r. poz.885). 

§ 14. Wykonanie uchwa-ly powierz.a si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 15. Uchwa1a wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz~owym 
Wojew6dz.rwa Mazowieckiego. 

http:dostarcz.yc


• 


U7..asadnienie 

do Ucbwaly or 195fXX1II12021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnis 29 marea 202 1 r. 

w sprawie szczegOiowego sposobu i zakresu jwiadczcoia uslug DB terenie GroiDY Nowe 
Miasto w zakresie odbierania odpadow komuoalnycb od wla.scicieli nieruchomosci, Ila ktorycb 
uOIieszkujIJ mieszkaocy i ugospodarowania tycb odpad6w, w zamian za UiSZCZAOl! przez: wlaSciciela 
oierucbomosci oplat~ z.a gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6r ust. 3, Rada Ominy zobowi'lUna jest okreslic w drodze uchwaty stanowi~cej akt prawa 
miejscowego, szczeg6towy spos6b i zakres swiadczenia us lug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od wla.scicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w, W zanlian za UiSlCZOnJl przez wlaSciciela 
nieruchomoSci oplate;: za gospodarowanie odpadami komunainymi, w szczegolnosci cZ~lotliwosc 

odbierania odpad6w komunalnyeh oct wlaseiciela nieruchomOSci i spos6b swiadczenia uslug przez punltty 
selektywnego zbierania odpadOw. 

W uchwale dopuszcza si~ rowniez ograniczenie ilosei zutytych opon, odpad6w wielkogabsrytOwych omz 
odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych, stanowi'lcych odpady komunalne. 

Stosownie do art. 6 us!. 3b dopuszcza si~ zr6rnicowanie cz~stotliwosci odbierania odpadow 
w szczegolnosci w zaletnosei cd ilosci wytwarzanych odpad6w i ieh rodzajow. 

Na podstawie art. 6r ust. 3d ustawy - uchwala niniejsza okreSla taki:e tryb i spos6b zglaszania przez 
wlaScicieli nieruchomosci przypadk6w niewtaSciwego swiadczenia ustug przez przedsi~biorc~ 
odbierajllcego odpady komunalne od wlascicieli nieruchomoSci. 

Projekt oiniejszej uehwaly, zgodn ic dyspozycj'l art. 6r ust. 3e ustawy podlega zaopiniowaniu przez 
pansrwowego powialowego iospeklora sanitamego w zakresie c~stotliwosci odbierania odpad6w 
komunalnych. 

Projekt niniej szej uchwaty uzyskal pozytywn~ opini~ Panstwowego Powiatowego Inspektora San itamego 
w Plonsku pismo nr HKN.030.1A .2021 . 

Uchwala w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu $wiadc"Zenia us lug w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych od wla.Scicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujll mieszicancy i zagospodarowania tyeh 
odpad6w, w zamian za uiszczan<l przez wlaAc ieiela nieruchomoSci oplat~ 1.8 gospodarowante odpadami 
komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest niez~dnym e lementem systemu gospodarki odpadami 
komuoalnymi na terenie Gmioy Nowe Miasto. 

7 Wot:"r , .Lv.. 
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