
 

 

UCHWAŁA NR 119/XX/2016  

RADY GMINY ŚWIERCZE 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz.446 z zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pułtusku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świercze w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda 

zebrana ilość odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. 

§ 3. Odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Świercze, będą od nich odbierane 

według podziału na następujące frakcje: 

1) Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) Odpady zbierane selektywnie z podziałem na: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) metale, 

d) tworzywa sztuczne, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzone będzie  

w sposób i z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 5. W ramach opłaty przedsiębiorstwa wywozowe zobowiązane są do zaopatrywania właścicieli 

nieruchomości w worki na odpady zbierane selektywnie i odbioru tych odpadów. 

§ 6. Odpady niesegregowane (zmieszane) i zbierane selektywnie gromadzi się w oddzielnych pojemnikach 

lub workach odpowiednio oznakowanych, które określają rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. 
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§ 7. Przedsiębiorstwo wywozowe dokonuje odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych  

i elektrycznych, zużytych opon ( z wyłączeniem pochodzących z działalności gospodarczej w tym rolniczej)  

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami z miejsca ich zgromadzenia (PSZOK) na zgłoszenie jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał oraz jeden raz w roku bezpośrednio od mieszkańców z nieruchomości. 

§ 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas robót remontowych wykonywanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 240 l rocznie na nieruchomość odbierane są w PSZOK  

i podczas mobilnej zbiórki organizowanej raz w roku. 

§ 9. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Świercze oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty harmonogram odbioru komunalnych odpadów od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez firmę wywozową, która działa na mocy umowy zawartej z gminą. 

§ 10. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy, ustawia się 

odpowiednio oznakowane pojemniki lub kontenery lub worki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych  

i korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 11. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, wykaz odbieranych w nich frakcji 

odpadów oraz dni i godziny w których można oddać odpady. 

§ 12. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy w Świerczach, pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, najpóźniej następnego dnia 

roboczego od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 

§ 13. Traci moc uchwała nr 43/VIII/2015 z 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6938). 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze. 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Adamiak 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10236



Załącznik do Uchwały Nr 119/XX/2016 

Rady Gminy Świercze 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Frakcja odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie 
Sposób odbioru 

Minimalna częstotliwość zbiórki 

zabudowa zwarta* zabudowa rozproszona 

1 2 3 4 

odpady niesegregowane pojemniki – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 1 x 2 tygodnie 1 x miesiąc 

Segregowane – 

1. papier 

2. szkło 

3. metale i tworzywa sztuczne 

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 1 x miesiąc 1 x miesiąc 

zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

lub Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

w godzinach otwarcia punktu oraz  

1 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów 

Niebezpiecznych 

niebezpieczne np. farby, baterie 

i akumulatory, leki, świetlówki, 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

lub objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

w godzinach otwarcia punktu oraz 

1 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów 

Niebezpiecznych 

wielkogabarytowe i zużyte opony 

(z wyłączeniem pochodzących z 

działalności gospodarczej w tym 

rolniczej ) 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

lub „wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 
1 x rok 

budowlano-remontowe i 

rozbiórkowe do 240 l 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

lub worki - „wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 
1 x rok 

*dotyczy zwartej zabudowy w miejscowości Świercze. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Adamiak 
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