
UCHWAŁA NR XVI/119/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)) art. 6r ust 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.2)), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Białobrzegi i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi terenu nieruchomości odbierane są i przyjmowane w każdej ilości 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) odpady papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, 

4) odpady szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

5) odpady biodegradowalne w tym bioodpady i odpady zielone,

2.  Gmina Białobrzegi przejmie jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wyposażenie takich nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów wyszczególnionych w § 2 ust 
1 pkt 1 lit. 2-5. 

3.  Worki na odpady segregowane dostarczane będą przez przedsiębiorcę, z którym gmina podpisała umowę na 
odbiór odpadów komunalnych, w ilości równej workom odebranym na zasadzie „worek za worek”. 

4.  Właściciele nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są uprawnieni do otrzymania tzw. „pakietu startowego” obejmującego po jednym worku dla każdego 
rodzaju odpadów segregowanych wymienionych w § 2 ust 1 pkt 2-5.

§ 3. 1. Częstotliwość odbierani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

Rodzaj odpadów Zabudowa jednorodzinna, 
domki letniskowe 

Zabudowa wielorodzinna

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 x 2 tygodnie 2 x tydzień
Odpady papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury 

1 x miesiąc 5 x miesiąc

Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady 
opakowań wielomateriałowych 

1 x miesiąc 6 x miesiąc

Odpady szkła 1 x kwartał 1 x 2 tygodnie
Odpady biodegradowalne, w tym bioodpady i odpady zielone w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada 

1 x 2 tygodnie 1 x tydzień

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r., poz. 1309, 1693, 1815, 1571 
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2019 r. , poz. 1579
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Mebel i inne odpady wielkogabarytowe 2 x rok 2 x rok
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w trakcie zbiórki mebli 

i innych odpadów 
wielkogabarytowych 

w trakcie zbiórki mebli 
i innych odpadów 
wielkogabarytowych

2. Odpady o których mowa w ust 1 selektywnie zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Białobrzegi, będą odbierane 
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. Odpady zgromadzone w pojemnikach nie przystosowanych do mechanizmów załadowczych stosowanych 
w samochodach odbierających odpady komunalne, nie będą odbierane.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą odpady: 

1) odpady papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe metali, 

3) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

4) odpady opakowań wielomateriałowych, 

5) odpady szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) odpady biodegradowalne w tym bioodpady i odpady zielone, 

7) popiół i żużel z palenisk domowych, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyte świetlówki , 

12) przeterminowane leki, 

13) chemikalia, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

16) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych.

2.  Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia właściciel 
nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. 

3.  Lokalizacja oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach www.bialobrzegi.pl. 

4.  W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności 
gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych, w stosunku do których obowiązują inne przepisy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5.  Pracownicy obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mają prawo odmówić przyjęcia 
odpadów, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym. 

6.  Dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady podlegają ewidencjonowaniu. 

7. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
zobowiązaniu są : 

1) wskazania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą, 

2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach, lub 
innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługujących punkt, 
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3) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych 
odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust 1 odbywa się w godzinach od 6.00 do 
20.00, zgodnie z harmonogramem dostarczanym właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady, po zatwierdzeniu przez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

2.  Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu 
harmonogram odbioru odpadów. 

3.  W dniu odbioru odpadów należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników lub worków pracownikom 
przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

4.  W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości 

5.  W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, 
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany. 

6.  Meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą 
odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej 
w miejscu zbierania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa).

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości oraz przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach telefonicznie pod nr 48 6132572, 
elektronicznie – e-mail:odpady@bialobrzegi.pl, pisemnie lub osobiście w Wydziale Zagospodarowania 
Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 
Białobrzegi. 

2.  Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 22 maja 2019 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. 
mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r, poz. 4150) zmienioną uchwałą Nr VIII/054/2019 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 14.06.2019 r., poz. 7533). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
01.05.2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa 
miejscowego, szczegółowy sposób i tryb 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. Uchwała obejmuje m. in. częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, która weszła w życie 6 września 
2019 r. właściciele nieruchomości zapewniają jej wyposażenie w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, chyba że na mocy uchwały rady gminy gmina przejmie te obowiązki w całości lub części 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 
uiszczoną opłatę. W celu ujednolicenia workowego systemu odbierania odpadów na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi proponuje się przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe w worki do gromadzenia odpadów selektywnie 
zebranych : papieru szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów. 
Zrezygnowania w stosunku do poprzedniej uchwały z wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Ponadto, zgodnie 
z nowelizacją ustawy zastąpiono używane dotychczas pojęcie „odpady zmieszane” pojęcie „niesegregowane 
(zmieszane” odpady komunalne. Zakres zmian obejmuje również rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych 
przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpady powstające w gospodarstwach domowych 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych . 
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