UCHWAŁA NR XIII/76/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie ustalenia 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.2), Rada Miejska
w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności:
1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,
2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) 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. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbierane będą od właścicieli nieruchomości odpady komunalne wg podziału na następujące
frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury
3) opakowania metalowe i drobny metal,
4) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) szkło oraz opakowania ze szkła,
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
13) zużyte opony,
14) odzież i tekstylia
2. Gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych:
1) w nieruchomościach jednorodzinnych w worki do segregacji odpadów: papier, tworzywa sztuczne (w tym
opakowania metalowe i drobny metal,opakowania wielomateriałowe) , szkło,
2) w nieruchomościach wielorodzinnych w pojemniki do segregacji odpadów: papier, tworzywa sztuczne, (w tym
opakowania metalowe i drobny metal,opakowania wielomateriałowe),szkło.
§ 3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
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1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Mszczonów:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne oraz
opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,
c) odpady komualne ulegające biodegradacji – raz na tydzień.
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Mszczonów :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji – raz na tydzień,
3) z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenach wiejskich:
a) w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień:
- odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,
- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne
oraz opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie.
b) w pozostałych miesiącach - odpady zmieszane, zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, opakowania
metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji - raz na miesiąc.
4) frakcje odpadów komunalnych zbierane selektywnie takich jak:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
f) zużyte opony,
g) odzież i tekstylia będą odbierane dwa razy w roku, sprzed posesji, przez mobilny punkt selektywnego
zbierania odpadów, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.
§ 4. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych:
1) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są nastepujące frakcje
odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszczonów pochodzące z nieruchomości zamieszkałych:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) opakowania metalowe i drobny metal,
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło oraz opakowania ze szkła,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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k) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
l) zużyte opony,
m) odzież i tekstylia
2) wprowadza się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) zużyte opony - do 10 szt. w ciągu jednego roku,
b) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - do 2 m3 w ciągu jednego
roku.
3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy
Mszczonów po okazaniu dokumentu tożsamości oraz ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4) odpady dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane
i oznaczone kodem kreskowym, nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami
5) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest dwa razy w tygodniu, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy, w następujących dniach i godzinach:
a) czwartek 8:00 - 14:00
b) sobota 8:00 - 13:00.
§ 5. Określa się nstępujący 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:
1) niewłaściwe świadczenie usług zgłaszane jest niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia, w formie pisemnej
z podaniem imienia i nazwiska, elektronicznie na adres e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl lub osobiście
w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów.
2) zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy.
3) w miarę mozliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody ( np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków
zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę.
§ 6. Określa się następujący sposób zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Mszczonów będą przekazywane do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-munalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3052).
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1] zmiany
2] zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072
tekstu jednolitego wymienionej ustawyogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 1593, z 2015r. poz. 87 i poz. 122
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