UCHWAŁA …………………
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA
z dnia ……………………...
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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie
uchwala się, co następuje:
§1.1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości położonej na terenie
miasta Węgrowa opłatę, odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne według podziału na następujące frakcje:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe
5) szkło;
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
7) odpady zielone
8) popiół;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w §1 ust. 1 odbywa się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez miasto Węgrów oraz z podmiotem odbierającym odpady.
3. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w
harmonogramie odbioru.
4. Częstotliwość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w
zależności od rodzaju zabudowy, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§2.1. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie miasta
Węgrowa, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych będzie można dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:
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1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe
5) szkło;
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
7) odpady zielone
8) popiół;
9) odpady niebezpieczne;
10) przeterminowane leki i chemikalia;
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
15) zużyte opony;
16) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Przeterminowane leki można również umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie
oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
4. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki ma obowiązek ich rozładunku i
umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu i przez znaki
informacyjne
5. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą świadczyć usługi
minimum 5 dni w tygodniu.
6. Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Węgrowie adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów.
§3.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można
przekazać w ciągu roku kalendarzowego z jednej nieruchomości:
1) zużytych opon w ilości nie większej niż 10 sztuk.
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie
więcej niż 2 tony.
2. Odpady oddawane w ilościach powyżej ustalonych w §3 ust. 1 pkt 1-2 limitów należy
przekazać do zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
§4.1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dokonywane są w Wydziale Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie:
1) telefonicznie,
2) poprzez stronę internetową,
3) pisemnie,
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4) osobiście.
2. Realizacja zgłoszeń nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
§5. Traci moc Uchwała Nr ………… Rady Miejskiej Węgrowa z dnia …………………. roku 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 opadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. ……………………….).
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.
§7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………………….
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia ………………..
Częstotliwość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Tabela 1. Częstotliwość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - budynki mieszkalne jednorodzinne:
Selektywnie zbierane:
Papier, tworzywa sztuczne,
metale i odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło
opakowaniowe, popiół,

odbiór – nie rzadziej niż raz w miesiącu*
.

bioodpady stanowiące
komunalne, niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Odpady zielone

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż
jeden raz na dwa tygodnie; *
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu, *
W okresie od 1 marca do 30 września - nie rzadziej niż raz w
miesiącu*
Odbiór - nie rzadziej niż dwa razy w roku*

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
.* według harmonogramu określonego dla miasta Węgrów

Tabela 2. Częstotliwość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - budynki wielolokalowe
Selektywnie zbierane:
Papier, tworzywa sztuczne,
metale i odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło
opakowaniowe, popiół,
bioodpady stanowiące
komunalne, niesegregowane
zmieszane odpady
komunalne
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny i

odbiór – nie rzadziej niż raz w miesiącu*
.

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż
jeden raz na tydzień;
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu;
odbiór – raz na kwartał*
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elektroniczny
* według harmonogramu określonego dla miasta Węgrów
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