UCHWAŁA NR XII/106/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa 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.
§ 2.
1. Ustala się, że na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej bezpośrednio od właścicieli z ich posesji
odbierane są odpady:
1) papieru i tektury (w tym opakowania i gazety),
2) szkła bezbarwnego i kolorowego (z wyłączeniem szkła okiennego i samochodowego),
3) tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych,
4) bioodpadów,
5) popiołów z palenisk domowych,
6) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
10) zużytych opon,
2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są odpady:
1) papieru i tektury (w tym opakowania i gazety),
2) szkła bezbarwnego i kolorowego (z wyłączeniem szkła okiennego i samochodowego),
3) tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych,
4) odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone z ogrodów i kuchenne),
5) popiołów z palenisk domowych,
6) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
10) zużytych opon,
11) przeterminowanych leków i chemikaliów,

Id: 5CD14163-0D02-4199-AEB2-E7BD51CEED86. Podpisany

Strona 1

12) 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 igieł i strzykawek,
13) zużytych baterii i akumulatorów,
14) tekstyliów,
15) odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień.
§ 3.
Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Odbieranie odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 1) – 6) od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
i wielorodzinnych będzie prowadzone raz na dwa tygodnie na terenie miasta Kałuszyna i raz na miesiąc na terenie
wiejskim z zastrzeżeniem podanym w ust. 2 i 3.
2. W terminie od początku kwietnia do końca października odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych (§2 ust. 1 pkt. 6) oraz bioodpadów (§2 ust. 1 pkt. 4) z nieruchomości wielolokalowych
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn będzie prowadzone raz na tydzień, a z nieruchomości
jednorodzinnych na terenie wiejskim raz na dwa tygodnie.
3. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 zapewnia się w przypadku dla nieruchomości, dla których
właściciel nie wskazał kompostowania w przydomowym kompostowniku.
4. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 dopuszcza się ze wszystkich nieruchomości obciętych
systemem gospodarki odpadami w Gminie Kałuszyn poprzez ich przekazanie do PSZOK, bez użycia worków.
5. Odbieranie odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 7) – 10) od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kałuszyn będzie prowadzone dwa razy w roku.
6. Odpady zebrane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów działającego na Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach
odbierane są w zależności od potrzeb.
§ 4.
Ustala się następujący sposób postępowania z odpadami:
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 1) – 6)
w wyznaczonych do tego pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kałuszyn i wystawieniu ich w miejsce umożliwiające swobodny dojazd podmiotowi
odbierającemu odpady, zastrzeżeniem podanym w §3 ust. 3.
2. Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych wymieniona w §2 prowadzona jest zgodnie z harmonogramem
ustalonym z podmiotem odbierającym i zagospodarowującym odpady, z zastrzeżeniem podanym w §3 ust. 3.
3. W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów wymienionych w §2 jest konieczne poza terminami wyznaczonymi
w harmonogramie odbioru odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą
dostarczyć samodzielnie do PSZOK w godzinach otwarcia punktu.
4. Wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych wymienionych §2 ust. 1 pkt. 1) – 6)
zapewnia Gmina Kałuszyn jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z zastrzeżeniem podanym w §3 ust. 3.
5. Przedsiębiorca odbiera każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,
z zastrzeżeniem podanym w §3 ust. 3.
§ 5.
1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych działający na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach
będzie świadczył usługi we wtorki i soboty w godzinach od 8 – 16.
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2. Wszystkie odpady wymienione w §2 ust. 2 można we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach, zwanego
dalej PSZOK.
3. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy dostarczone zostaną:
1) odpady uniemożliwiające ich identyfikacje,
2) odpady inne niż wymienione w §2 ust. 2,
3) niesegregowane odpady komunalne,
4) zmieszane odpady, nieprawidłowo zabezpieczone.
4. Dostarczający odpady w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w ust. 3 zobowiązany jest do zabrania odpadów.
§ 6.
1. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług przed przedsiębiorcę odbierającego
odpady lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie:
telefonicznie na nr 25 75 76 618 wew. 24, drogą elektroniczną na adres: odpady@kaluszyn.pl lub pisemnie.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować gminę, jeżeli właściciel nieruchomości narusza
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 7.
Informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz o pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów będzie dostępna
na stronie internetowej urzędu w zakładce „Gospodarka odpadami”.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
§ 9.
Tracą moc uchwały:
1. Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 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 komunalnym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 6715).
2. Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/50/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 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
komunalnym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8915).
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§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz.2010) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
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 częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, oraz wprowadzenie nowej frakcji odpadów, uwzględniając postanowienia przyjęte
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn.
Ponadto należało określić tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli uwag dotyczących świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i prowadzącego PSZOK.
W dniu 11.12.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim pozytywnie
zaopiniował przedłożony projekt uchwały i nie zgłosił zastrzeżeń do zawartych w nim treści.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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