
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/239/2022 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, uchwala się co następuje: 

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

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące 
frakcje: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady 

7) odpady niebezpieczne oraz przeterminowane leki i chemikalia, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe 

14) Pozostałe odpady, po segregacji odpadów komunalnych określonych w ust 1, oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne. 
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2. Odpady komunalne powstające na nieruchomości odbierane będą przez podmiot uprawniony do 
odbierania odpadów. 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje wyposażenie nieruchomości w worki do 
gromadzenia odpadów. 

§ 3. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w następujący sposób: 

1) Pozostałości po segregacji odpadów komunalnych, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 
bioodpady co najmniej raz na miesiąc lub przekazywać w miarę potrzeb do PSZOK; 

2) Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe co najmniej raz na miesiąc lub 
przekazywać w miarę potrzeb do PSZOK; 

3) Odpady niebezpieczne oraz przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć w miarę potrzeb do PSZOK; 

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe w tym meble będą odbierane co 
najmniej raz w roku w terminie i miejscu wyznaczonym, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub 
należy je przekazać do PSZOK. Ustala się limit dostarczenia mebli oraz innych odpadów 
wielkogabarytowych 1m3 w roku kalendarzowym dla jednego gospodarstwa domowego; 

5) Zużyte opony należy dostarczyć do PSZOK, ustala się limit dostarczenia do PSZOK maksymalnie czterech 
opon samochodowych w roku kalendarzowym dla jednego gospodarstwa domowego; 

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, należy dostarczać do PSZOK. Ustala się limit 
dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów 0,5 m3 w roku 
kalendarzowym dla jednego gospodarstwa domowego. 

2. Informacja o lokalizacji, dniach i godzinach świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach. 

§ 4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Przesmyki 
zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych zobowiązany jest dokonywać odbioru wyżej 
wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia 
niniejszej uchwały, Harmonogram odbiorów zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i w sołectwach Gminy Przesmyki. 

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne, odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone 
w odpowiednich pojemnikach (w tym workach) o określonej kolorystyce. 

1) papier – kolor niebieski oznaczone napisem „Papier” 

2) szkło – kolor zielony oznaczone napisem „Szkło” 

3) metal, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kolor żółty oznaczone 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone – kolor brązowy oznaczone napisem „Bio” 

5) odpady komunalne zmieszane (pozostałości z sortowania) oraz odpady niesegregowane – kolor czarny 
oznaczone napisem „Odpady zmieszane”. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przesmykach w jednej z następujących form: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Przesmykach, lub 

2) telefonicznie na nr telefonu 25 6412322 w. 109, lub 
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3) elektronicznie na adres email: gmina@przesmyki.pl 

2. Dokonując zgłoszenia należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia 
nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie 
określenia 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2020 r. poz. 8170). 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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