
 

 

UCHWAŁA NR XXII/169/17 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 31 maja 2017 r. 

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

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446
1)

), art. 6r ust. 2a, 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250
2)

) oraz rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze 

Gminy Czyżew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów; 

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

§ 2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są gromadzone w podziale na następujące 

frakcje: 

1) papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; 

2) szkło, skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 730. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1020, 1250 i 1920. 
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5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte opony; 

10) bioodpady, w tym odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji; 

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela 

nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa 

domowego. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje 

obowiązek właścicieli nieruchomości polegający na wyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady 

zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady zbierane w sposób selektywny w zależności o rodzaju 

zabudowy. 

2. Obowiązek utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym należy do właścicieli 

nieruchomości. 

§ 5. 1. Określa się pojemność pojemników na odpady zmieszane, o których mowa w § 4 ust. 1: 

1) w zabudowie jednorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 120 l w przypadku gospodarstwa domowego, 

w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób; 

2) w zabudowie jednorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 240 l w przypadku gospodarstwa domowego, 

w skład którego wchodzi powyżej 3 osób; 

3) w zabudowie wielorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców. 

2. Określa się pojemność pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa  

w  § 4 ust. 1 w zabudowie wielorodzinnej: 

1) jeden pojemnik na papier o pojemności 480 l na 50 mieszkańców; 

2) jeden pojemnik na szkło o pojemności 480 l na 50 mieszkańców; 

3) jeden pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców; 

4) jeden pojemnik na bioodpady o pojemności 480 l na 50 mieszkańców. 

§ 6. 1. Określa się liczbę worków na odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa  

w § 4 ust. 1 przypadającą rocznie na jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej: 

1) w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób: 

a) worek na papier – 6, 

b) worek na metale i tworzywa sztuczne - 10 szt., 

c) worek na szkło – 6 szt., 

d) worek na bioodpady – 19 szt., 

2) w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób: 

a) worek na papier – 8, 

b) worek na metale i tworzywa sztuczne - 20 szt., 

c) worek na szkło – 8 szt. 

d) worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji – 19 szt. 

2. Worki, o których mowa w ust. 1 dostarczane są przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów 

komunalnych nieodpłatnie. 
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3. Worki na odpady zmieszane oraz dodatkowe worki na odpady zbierane w sposób selektywny oprócz 

wymienionych w ust. 1 zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt. 

§ 7. 1. Kolor i oznakowanie pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów powinny być 

zgodne z przepisami określonymi w § 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 19). 

2. Worki do gromadzenia odpadów zmieszanych powinny być koloru szarego lub czarnego. 

§ 8. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3, 10 i 11 jest 

realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę 

uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż: 

1) raz na miesiąc – w zabudowie jednorodzinnej; 

2) raz na dwa tygodnie - w zabudowie wielorodzinnej. 

2. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów, o których mowa  

w § 2 pkt 10 i 11 z obszaru miasta Czyżew w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz 

na tydzień z zabudowy wielorodzinnej i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. 

3. Odpady wielkogabarytowe należy odbierać nie rzadziej niż raz w roku, w terminach określonych przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. 

4. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, 

właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów 

komunalnych w zależności od potrzeb. 

§ 9. 1. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługuje mieszkańców gminy Czyżew 

w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 4-9. 

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości samodzielnie 

dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zapewniają 

i finansują we własnym zakresie. 

4. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj 

i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego. 

§ 10. 1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji i odbierania odpadów określa „Regulamin 

czystości i porządku na terenie gminy Czyżew”. 

2. Do publicznej wiadomości podaje się informacje dotyczące: 

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; 

2) lokalizacji oraz godzin otwarcia gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów; 

3) lokalizacji punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych leków 

zorganizowanych przez inne podmioty. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej gminy Czyżew. 

§ 11. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych:  

1) elektronicznie na adres e-mail: fundusze@umczyzew.pl, 

2) telefonicznie pod nr: 86 2760535, 

3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, 

4) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 6. 
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§ 12. Traci moc uchwała V/34/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych  

na obszarze Gminy Czyżew (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2288). 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki 
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