UCHWAŁA Nr VIII/70/2019
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Węgrowie, Rada Gminy Miedzna uchwala, co następuje:
§1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę:
1. Od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z posesji będzie odbierana każda zebrana przez właściciela
nieruchomości ilość odpadów komunalnych, tj.:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) szkło;
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
7) popiół;
8) bioodpady;
9) odpady niebezpieczne;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) tekstylia i odzież.
2. Pozostałe odpady komunalne usuwane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych
w następujący sposób:
1) Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi należy przekazywać do PSZOK lub umieszczać
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie
aptek i placówek służby zdrowia. Pojemniki w PSZOK powinny mieć odpowiednią konstrukcję,
zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości przypadkowym
osobom.
2) Odpady niebezpieczne, chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy
przekazywać do PSZOK.
3) Bioodpady należy gromadzić bezpośrednio na nieruchomości, na której one powstały
w przydomowych kompostownikach, pod warunkiem braku uciążliwości dla otoczenia . W takim
przypadku zwalnia się mieszkańców z gromadzenia ich w pojemnikach lub workach.
3. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki służące do
zbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości dokonuje pisemnego lub telefonicznego
zgłoszenia o tym fakcie w Urzędzie Gminy Miedznie w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego od
dnia wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia przyjmowane są na stanowisku pracy ds. gospodarki
odpadami komunalnymi w godzinach pracy Urzędu.

§2
1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 pkt 1 od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Miedzna:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu,
b) bioodpady:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu,
1) z pojemników lub worków z posegregowanymi odpadami, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 3, 4, 6 –
jeden raz w miesiącu.
2) z pojemników lub worków z posegregowanymi odpadami, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 2, 5 – nie
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
3) z pojemników lub worków z posegregowanymi odpadami, o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt 7 – nie
rzadziej niż trzy razy w okresie grzewczym od października do kwietnia.
2. Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z godzinami otwarcia dostępny jest na
stronach internetowych Gminy Miedzna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedzna.
§3
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Miedzna przy ul. Węgrowskiej 5,
czynny jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00, a w przypadku świąt
wypadających w tym dniu w następny dzień roboczy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź zagrożenia dla środowiska, przyjmowanie odpadów do PSZOK może
być wstrzymane.
3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów, prowadzący PSZOK poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty,
za co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne określone w §
1 ust. 1 pkt 2-6, pkt 9-15.
5. Odpady w postaci płynnej, przyjmowane są w oryginalnych, szczelnych opakowaniach.
6. Dopuszcza się przyjęcie odpadów płynnych w opakowaniach innych niż oryginalne, pod warunkiem
dostarczenia ich w szczelnych pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadów.
§4
1. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Miedzna nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu
zamieszkania na terenie Gminy.
2. Odpady przyjmowane wyłącznie po ich wysegregowaniu i dostarczeniu w sposób umożliwiający odebranie
ich jako odpady segregowane.
3. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszcza je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na
poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.
4. Obsługa PSZOK jest uprawniona do kontroli dostarczanych odpadów.
5. W przypadku, gdy dostarczane odpady wskazują na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.
§5
Traci moc uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz.
5111).
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Batorowicz

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/70/2019
Rady Gminy Miedzna
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów.
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.), w brzmieniu obowiązującym
od 6 września 2019 r. Na mocy zmienionego art. 6r ust. 3b znowelizowanej ustawy zwiększona została
częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów na terenach
wiejskich w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października do jednego razu na dwa
tygodnie.
Odpady powstające w gospodarstwach domowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół, bioodpady
odbierane będą ze stałą, określoną w harmonogramie częstotliwością bezpośrednio z posesji. Pozostałe odpady
wytwarzane w gospodarstwach domowych tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, powstających w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków, zużyte opony, odpady niebezpieczne, chemikalia, tekstylia i odzież,
przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi mieszkańcy mogą w ramach uiszczanej opłaty przekazywać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub (za wyjątkiem przeterminowanych leków oraz odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi)
wystawiać bezpośrednio przed swoją posesję w dniu zbiórki odpadów organizowanej dwa razy w roku.
Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.

