
UCHWAŁA NR XXV/192/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 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 2020 r., poz. 7131)) 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 2020 r., poz. 1439), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Białobrzegach Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. mazowieckiego 
z 13 lutego 2020 r., poz. 2119) zmienionej uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 
7 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 14 kwietnia 2020 r., poz. 4587) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości odbierane są i przyjmowane: 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 w ilości jednorazowo do 360 l z jednej nieruchomości.” 

2) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

Radzaj 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 w ilości 
jednorazowo do 360 l 
z jednej nieruchomości 

1 x tydzień

Meble 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływue 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Proponowana uchwała zmienia uchwałę 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 13 lutego 2020 r., poz. 2119) zmienioną uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z 14 kwietnia 2020 r., poz. 4587). 
Zmiana dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe i określa ilość odpadów biodegradowalnych, które jednorazowo będą odbierane 
z nieruchomości na maksymalnie 360 l z jednej nieruchomości. Pozostałą ilość odpadów będzie można przekazać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej 51. Odpady te 
właściciele nieruchomości mogą kompostować w kompostownikach przydomowych. 
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