
Projekt 
UCHWAŁA Nr …................

RADY GMINY WIĄZOWNA 
z dnia …............. 2012r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.  
391 z późń. zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje: 

§1.
Ustala się szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
sposób zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami. 

§2.
Ustala  się,  iż  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  (na  której  zamieszkują 
mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się każdą zebraną przez 
takiego właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych oraz ich rodzaje określone w §3.

§3.
Ilość  pojemników  służących  do  gromadzenia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  będzie 
dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku do gospodarstw 
domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwa domowe, w następujący sposób:

1) pojemnik o pojemność 120 l dla nieruchomości do czterech osób włącznie,
2) pojemnik 240 l dla nieruchomości powyżej czterech osób
3) pojemnik 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych.

§4.
Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące 

frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne, 
2) tworzywa sztuczne, 
3)opakowania wielomateriałowe, 
4)metal, 
5) szkło, 
6) ubrania i tekstylia, 
7) papier, 
8) odpady zielone (z ogródków), 
9) meble i odpady wielkogabarytowe, 
10) odpady elektryczne i elektroniczne, 
11) baterie i akumulatory, 
12) chemikalia, 
13) przeterminowane leki, 
14) zużyte opony,
15)  odpady  budowlane  i  remontowe  pochodzące  z  prowadzenia  drobnych  prac  przez 
właściciela  nieruchomości  zamieszkałej,  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  ani 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
 



§5.
1. Uchwala  się  częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  według  załącznika  nr  1  do 

niniejszej uchwały.
2. Frakcje  odpadów  komunalnych  dzieli  się  na  dwie  grupy,  ze  względu  na  sposób

i częstotliwość odbioru: 
1)  grupa  podstawowa  obejmująca  odpady  odbierane  od  właścicieli  nieruchomości 
regularnie,  do  której  zalicza  się:  odpady  komunalne,  tworzywa  sztuczne,  odpady 
wielomateriałowe, metal, szkło oraz papier, meble i odpady wielkogabarytowe,; 
2)  grupa  dodatkowa  obejmująca  odpady  zielone  (z  ogrodów),   odpady  z  budów  i 
remontów,  zużyte  opony,  odpady  elektryczne  i  elektroniczne,  baterie  i  akumulatory, 
chemikalia oraz przeterminowane leki.

3. Właściciel nieruchomości konieczność odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 informuje 
tut. Urząd Gminy na 3 dni przed planowanym ich odbiorem, podając dokładną lokalizację 
nieruchomości. 

4. Wójt Gminy Wiązowna podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Wiązowna oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz 
wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów. 

§6.
1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna 

ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 
2. Właściciele  nieruchomości  samodzielnie  dostarczają  do  punktów  selektywnej  zbiórki 

odpadów komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§7.
Sposób  zagospodarowania  poszczególnych  frakcji  odpadów  komunalnych  odebranych  od 
właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 

§9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.



Wiązowna, dnia …........... 2012r.
Uzasadnienie

do Uchwały Nr …............
Rady Gminy Wiązowna
z dnia …...........2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
podjętych  1  lipca  2011 r.,  gminy mają  obowiązek objąć  wszystkich  właścicieli  zamieszkanych 
nieruchomości  na  terenie  gminy  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  W  celu 
wywiązania  się  z  nowych  obowiązków,  Rada  Gminy  Wiązowna  powinna  przyjąć  uchwałę
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Wiązowna w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane 
odpady komunalne zbieranie selektywnie w podziale na 16 frakcji. Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, 
opakowań  wielomateriałowych  oraz  odpadów  ulegających  biodegradacji. Pozostałe  frakcje 
zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz 
jako kontynuacja dotychczasowo podjętych zadań przez Gminę Wiązowna, takich jak: pojemniki na 
przeterminowane leki, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz 
niebezpiecznych w gminnym punkcie odbioru odpadów.

Podział  odpadów  komunalnych  na  dwie  grupy  umożliwia  dogodne  oraz  czytelne  podanie 
częstotliwości wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.  Na podstawie tej  uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi,  zostanie 
przygotowany harmonogram odbioru odpadów.

Uchwała przewiduje także rozszerzenie działalności punktów odbioru odpadów niebezpiecznych 
takich jak baterie i przeterminowane leki. Ustawienie większej ilości specjalnych pojemników na 
terenie gminy spowoduje większą ich dostępność dla mieszkańców i ograniczy przekazywanie tych 
odpadów na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podane dla każdego rodzaju odpadu uniemożliwiają
składowanie na składowiskach takich odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi lub mogą
służyć jako paliwo do produkcji  energii.  Jednocześnie procesy te nie stanowią ograniczenia dla 
potencjalnych wykonawców usługi. Mają na celu efektywne działanie nowego systemu gospodarki
odpadami na rzecz ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Wiązowna został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej 
efektywny sposób,  środki  uzyskane z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla 
mieszkańców.

Uchwała  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  stanowi  akt  prawa  miejscowego  i  jest 
bezpośrednio  powiązana  z  uchwałami  w  sprawie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te
uchwały  tworzą  podstawę  do  wdrożenia  nowego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi
w Wiązownie.



Projekt

Załącznik 1 
do Uchwały Nr …..................... 

z dnia ….................. 2012r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

Termin odbioru Miejsce odbioru

I czwartek i III środa miesiąca Rzakta,  Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, 
Glinianka, Poręby, Lipowo, Wola Karczewska, Wola 
Ducka

II czwartek i IV środa miesiąca Kopki,  Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin, Rudka, 
Pęclin, Radiówek

I środa i III czwartek miesiąca Emów,Wiązowna, Duchnów,  Stefanówka, Kąck
II środa i IV czwartek miesiąca Góraszka, Boryszew, Majdan, Izabela, Michałówek, 

Zakręt

Częstotliwość odbioru odpadów selektywnie gromadzonych w podziale na 5 frakcji: papieru, 
metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych.

Termin odbioru Miejsce odbioru

Pierwszy piątek miesiąca Rzakta,  Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, 
Glinianka, Poręby, Lipowo, Wola Karczewska, Wola 
Ducka

Drugi piątek miesiąca Kopki,  Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin, Rudka, 
Pęclin, Radiówek

Trzeci piątek miesiąca Emów,Wiązowna, Duchnów,  Stefanówka, Kąck 
Czwarty piątek miesiąca Góraszka, Boryszew, Majdan, Izabela, Michałówek, 

Zakręt



Projekt

Załącznik 2 
do Uchwały Nr  …............... 

z dnia  ….............  2012r.

Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

Rodzaj odpadów Miejsce zbiórki
Odpady zużytych baterii Budynki użyteczności publicznej
Odpady budowlane i remontowe 
pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej, niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru budowy lub wykonania robót

Odbierane po indywidualnym zgłoszeniu do Urzędu 
Gminy (kontenery pod wskazany adres podstawiane 
przez firmę na zlecenie UG)

Odpady „zielone” (skoszona trawa, liście, 
gałęzie, resztki roślin)

Odbierane po indywidualnym zgłoszeniu do Urzędu 
Gminy (kontenery pod wskazany adres podstawiane 
przez firmę na zlecenie UG)

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych:

Termin odbioru Miejsce odbioru
Pierwsza sobota kwietnia i września Rzakta,  Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Glinianka, 

Poręby, Lipowo, Wola Karczewska, Wola Ducka
Druga sobota kwietnia i września Kopki,  Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin, Rudka, Pęclin, 

Radiówek
Trzecia sobota kwietnia i września Emów,Wiązowna, Duchnów,  Stefanówka, Kąck 
Czwarta sobota kwietnia i września Góraszka, Boryszew, Majdan, Izabela, Michałówek, 

Zakręt

Zbiórki  innych odpadów (zużyte  opony,  akumulatory,  opakowania  po  środkach ochrony roślin, 
farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, świetlówki, zużyty sprzęt RTV AGD) odbierane w trakcie 
zorganizowanych akcji na terenie Gminy. 


