
UCHWAŁA NR XIII/91/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. 
z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego uchwala się, co następuje:

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

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną  na rzecz Gminy Zaręby 
Kościelne, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w § 6 ust. 1.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) odpady komunalne selektywne;

3) odpady biodegradowalne;

4) odpady wielogabarytowe, w tym: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2. Sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów oraz rodzaje pojemników i worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zaręby 
Kościelne

3. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu nie będą odbierane

4. Odpady, o których mowa w ust. 1, pkt 2 – 4, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Zaręby Kościelne  z podmiotem odbierającym odpady

6. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, 
właściciel nieruchomości ustala termin ich odbioru z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów 
komunalnych w zależności od potrzeb

7. Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na 
stronie internetowej gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wystawić pojemniki z odpadami komunalnymi przed wejściem 
na teren nieruchomości

9. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu, o którym mowa w ust. 8 w porozumieniu z podmiotem 
uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych
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§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

2) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

3) odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie od 1 maja do 31 października

4) odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w roku

5) zużyte baterie  akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony – jeden raz w roku

§ 5. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do odbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonych przez Gminę Zaręby Kościelne 
odbierane są następujące odpady selektywne w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 
nieruchomości:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) przeterminowane leki i chemikalia;

10) zużyte opony

11) odpady zielone;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na 
poszczególne rodzaje tych odpadów

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady pochodzące z 
gospodarstw domowych

4. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia 
odpadów innych niż wymienione w ust. 1

5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca je do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych jest zobowiązana  do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania  w sposób 
zgodny z przepisami prawa.

6. Właściciele nieruchomości, dostarczający odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, mają obowiązek rozładunku dostarczonych odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób 
wskazany przez pracownika obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na placu targowicy przy ul 
Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych, Gmina Zaręby Kościelne. Czynny będzie w godzinach od 800 – 1000 w każdą 
środę.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub obsługującego punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne:
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1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

2) telefonicznie: (86) 27 06 004 (wew. 26)

3) pocztą elektroniczną: ugzar@post.pl

§ 8. 1. dopuszcza się samodzielne przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon i chemikaliów do placówek handlowych 
prowadzonych sprzedaż tego rodzaju urządzeń, zaś przeterminowane leki do pojemnika znajdującego się przy 
aptece w Zarębach Kościelnych.

2. dopuszcza się kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji ( w 
tym także odpadów kuchennych i odpadów zielonych).

§ 9. Uchyla się:

1) Uchwałę Nr XVIII/140/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2) Uchwałę Nr XX/160/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013 roku zmieniającą uchwałę w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi miny

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

 

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski
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