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UCHWALA NR 1951XXll1l2021 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug na terenie Gminy Nowe Miasto 

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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z p6Zn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porZ(!dku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6Zn. zm.), 
po zasiygniyciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy 
Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Okresla siy szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj~ mieszkancy z terenu Gminy Nowe Miasto 
i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela nieruchomosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. W zamian za uiszczon~ przez wlaSciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane byd~ nastypuj~ce frakcje odpadow komunalnych powstale na nieruchomosciach, na 
ktorych zamieszkuj~ mieszkancy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) metale, 


4) tworzywa sztuczne, 


5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 


6) szklo, 


7) bioodpady 


8) odpady niebezpieczne, 


9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikuj<lce siy do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek, 

II) zuZyte baterie i akumulatory, 


12) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 


13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 


14) zuzyte opony, 


15) odpady budowlane i rozbiorkowe, 


16) odpady tekstyliow i odzie:iy. 


§ 3. Rodzaje i pojemnosc pojemnikow lub workow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych 
oraz sposob selektywnego zbierania odpadow przez wlascicieli nieruchomosci zostal okreslony w Regulaminie 
utrzymania czystosci i porz<ldku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Wlasciciel nieruchomosci ma obowi<lZek przekazywania selektywnie zebranych odpadow 
komunalnych podmiotowi odbieraj<lcemu odpady w terminach wyznaczonym harmonogramem. 



· • § 5. W przypadku niedopdnienia przez wlasciciela nieruchomosci obowi¥ku zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b selektywny, podmiot odbieraj,!cy odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 0 tym w6jta oraz wlasciciela nieruchomosci. 

§ 6. Obowi¥ek selektywnego zbierania odpad6w komunalnych przez wlasciciela nieruchomoSci uznaje siy 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane S,! w podziale na odpowiednie frakcje, 0 kt6rych 
mowa § 2, gromadzone S,! w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji. 

§ 7. 1. Na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zaleca sit( 
kompostowanie bioodpad6w stanowi,!cych odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na 
potrzeby wlasne. 

2. Wlasciciele nieruchomosci, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadow stanowi,!cych 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym s,! w calosci zwolnieni z wyposaZenia nieruchomosci 
w worki koloru br¥owego napisem "BIO" co oznacza, ze nie mog~ tej frakcji odpadu przekazywac w ramach 
systemu gminnego do odbioru sprzed nieruchomosci. Wlasciciele pozostalych nieruchomosci nie korzystaj~cy 
z przydomowych kompostownikow winni przekazac przedsit(biorcy bioodpady stanowi~ce odpady komunalne 
w workach do tego przeznaczonych. 

§ 8. 1. Harmonogram odbioru odpadow komunalnych okreslonych §2 dostarczany jest mieszkancom 
w formie ulotki przez podmiot odbieraj~cy odpady, wyloniony przez Gmint( Nowe Miasto w drodze przetargu 
oraz bt(dzie dostt(pny w Urzt(dzie Gminy w Nowym Miescie, a takZe na stronie internetowej: 
www.ugnowemiasto.pVpJlgospodarka-odpadami. 

2. Pozbywanie sit( odpad6w komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa sit( poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych. 
Worki do selektywnej zbi6rki odpadow komunalnych nieodplatnie udostt(pnione s~ przez podmiot odbieraj~cy 
odpady, na mocy umowy podpisanej z Gmin~ Nowe Miasto. 

§ 9. Ustala sit( nastt(puj,!c,! czt(stotliwosc odbierania odpadow komunaJnych od wlascicieli nieruchomosci, 
na kt6rych zamieszkuj~ mieszkancy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika 
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w pozostalych miesi~cach 1 raz w miesi~cu, zgodnie 
z harmonogramem ; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomaterialowe, szklo zgodnie z harmonogramem - jeden raz na miesi,!c; 

3) bioodpady - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie 
w pozostalych miesi~cach 1 raz w miesi~cu, zgodnie z harmonogramem; 

4) odpady niebezpieczne, chemikalia, nalezy gromadzic i przygotowac do odbioru w taki sposob, aby 
uniemozliwic lub ograniczyc dostt(p osob trzecich odbierane zgodnie z harmonogramem - dwa razy 
w roku; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odbierane s'!, tak jak pozostale selektywnie zbierane odpady, bez 
umieszczania ich w workach zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

6) odpady tekstyli6w i odziezy nalezy gromadzic w worku koloru czarnego odbierane zgodnie 
z harmonogramem - dwa raz w roku; 

7) zuZyty sprzt(t elektryczny i elektroniczny odbierany jest, tak jak pozostale seJektywnie zbierane odpady, 
bez umieszczania w worki zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku Jub mozna dostarczyc do Punktu 
zbi6rki zuzytego sprzt(tu elektrycznego i elektronicznego znajduj,!cego sit( przy Urzt(dzie Gminy Nowe 
Miasto, ul. Apteczna 8; 

8) zuzyte opony odbierane s~ zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub naleZy pozostawic 
w punktach wymiany opon - (zuzyte opony 8 szt./z nieruchomosci/rok); 

9) zuzyte akumulatory odbierane S,! zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub nalezy oddac do 
punktu zajmuj~cego sit( ich sprzedai:<!; 

10) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstale w wyniku drobnych prac remontowych naJeZy gromadzic 
w worku koloru czarnego odbierane s~ zgodnie z harmonogram - dwa raz w roku w ilosci 
(300Vz nieruchomosci/rok); 

www.ugnowemiasto.pVpJlgospodarka-odpadami


II) przeterminowane leki mozna dostarczyc do specjalistycznych pojemnikow znajdujl}cych siy waptekach: 
ul. G!owny Rynek 12 i ul. Ciechanowska 75b - odbior z punktow raz na kwartal; 

12) zutyte baterie mozna dostarczyc do oznakowanych pojemnikow usytuowanych w placowkach 
oswiatowych i w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto - odbior z punktow dwa raz w roku; 

13) odpady niekwalifikujl}ce siy do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie wyniku przyjmowania 
produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczegolnosci zuZyte igly i strzykawki naleZy wydzielic ze strumienia odpadow komunalnych i mozna 
dostarczyc do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego w przy budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto, 
ul. Apteczna 8 - odbior z punktu dwa raz w roku. 

§ 10. Wlasciciele nieruchomosci w celu ulatwienia odbioru odpadow zebranych selektywnie 
i niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych zobowi<}Zani Sl} do wystawienia pojemnikow 
i workow na czas odbierania przez podmiot odbierajl}cy odpady poza teren nieruchomosci, w miejsce 
umozliwiajl}ce swobodny do nich dojazd zgodnie z harmonogramem odbioru. 

§ 11. Przypadki niewlasciwego swiadczenia uslug przez przedsiybiorcy odbierajl}cego odpady komunalne 
od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych nalezy zglosic do Urzydu Gminy w Nowym Miescie na pismie, 
telefonicznie pod nr 23 661 4920, 23 661 4935 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
in fo@ ugnowemiasto.pl. 

§ 12. Ustala siy utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych 
prowadzonego przez przedsiybiorcy wylonionego w drodze przetargu. Zasady funkcjonowania, 
w szczegolnosci terminy i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych okresla 
umowa zawarta z przedsiybiorq wylonionym w drodze przetargu. 

§ 13. Traci moc Uchwala nr I20/XIIII2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 
szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug na terenie Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania 
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujl} mieszkailcy i zagospodarowania 
tych odpad6w, w zamian za uiszczanl} przez wlasciciela nieruchomosci op-laty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz.885). 

§ 14. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 15. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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