
UCHWAŁA NR XVIII/128/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2012 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 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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: 

a) od właściciela nieruchomości przedsiębiorca odbiera każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 
odpadów komunalnych, 

b) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz na dwa tygodnie na 
terenie miasta Kałuszyna i raz na miesiąc na terenie wiejskim, 

c) przedsiębiorca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować gminę jeżeli właściciel nieruchomości narusza 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych działający na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Olszewicach będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od godz. 10 do godz. 18. 

§ 3. 

1) Ustala się, że na terenie zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio od właścicieli z ich posesji odbierane są: 

1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po segregacji, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

3) odpady ulegające biodegradacji (odpadki kuchenne i zielone z ogrodów), 

4) papier i tektury ( w tym opakowania i gazety), 

5) szkło bezbarwne, 

6) szkło kolorowe, 

7) tworzywo sztuczne i metali, 

8) opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach, tzw. Tetra Pak), 

9) popioły z palenisk domowych. 

2) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane odpady: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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5) zużyte opony, 

6) tekstylia, 

3) Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane i posegregowane odbierane są nie rzadziej niż 2 razy 
w miesiącu. 

4) Odpady zebrane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów działającego na Oczyszczalni Ścieków 
w Olszewicach odbierane są w zależności od potrzeb. 

5) Odpady mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki 
lub oddane zgodnie z harmonogramem przekazanym przez odbierającego odpady. 

6) Informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz o pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów będą 
dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce „Gospodarka odpadami”, u sołtysów oraz na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt ustawy w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Kałuszyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6r ust. 3 ww. ustawy nakłada na gminę obowiązek 
przygotowania powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn w ramach 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego 
przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na 
ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów. Odpady powstające 
w gospodarstwach domowych w sposób regularny tj. zmieszane odpady komunalne, odpady z papieru, szkła, 
tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą 
ze stałą, określoną w harmonogramie opracowanym wspólnie z przedsiębiorcą wykonującym usługę, 
częstotliwością bezpośrednio z posesji. Pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, które 
mieszkańcy zobowiązani są zbierać zgodnie z ww. Regulaminem w sposób selektywny mogą być bezpłatnie 
przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów. W tym wypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty 
dostarczenia tych odpadów do punktu. 
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