
UCHWAŁA NR 110/XVI/20 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 

przez właścicieli 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 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.  2010 i 2020 oraz  z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) Rada Gminy  
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbiera się wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 
odpadów komunalnych: 

1) w workach LDPE koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER – odpady papieru, w tym z tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i tektury  ( tzn. należy wyrzucać: opakowania z papieru, karton, tekturę 
(także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane 
kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe; nie należy wyrzucać: ręczników 
papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów 
higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych); 

2) w workach LDPE koloru zielonego, oznaczonych napisem: SZKŁO - odpady szklane ( tzn. należy 
wyrzucać: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców); nie należy wrzucać: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, 
szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp 
telewizyjnych, termometrów i strzykawek.); 

3) w workach LDPE koloru żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - odpady 
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe (tzn. należy wrzucać: odkręcone 
i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, 
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików; nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, 
plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD); 

4) w workach LDPE koloru brązowego, oznaczonych napisem BIOODPADY - odpady biodegradowalne  ( 
tzn. należy wrzucać: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, 
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia;  
nie należy wrzucać: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, 
leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów 
komunalnych (w tym niebezpiecznych)); 

5) w workach LDPE koloru szarego, oznaczonych napisem POPIÓŁ - popiołów, pozostałości po paleniu 
w piecach opalanych drewnem, węglem, pelletem, ekogroszkiem (należy wrzucać popiół, który jest 
wygaszony i zimny); 

6) w workach LDPE koloru czarnego, oznaczonych napisem ZMIESZANE - odpady zmieszane, których 
nie ma możliwości zakwalifikowania do żadnej z powyższych frakcji (należy wrzucać np.: resztki mięsne 
oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyty materiał higieniczny, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek 
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z kuwet dla zwierząt, fajans, worki od odkurzacza;  nie należy wrzucać: odpadów niebezpiecznych, 
odpadów które można poddać procesowi recyklingu). 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie od 
właściciela nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 wytworzona 
w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 
określonym przez Przedsiębiorcę, z którym Gmina Wysokie Mazowieckie zawarła umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina przejmie obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz worki służące do zbierania 
odpadów zmieszanych (wyłącznie w przypadku nieposiadania przez właściciela pojemnika służącego do ich 
gromadzenia) 

§ 2. 1.  Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) odbierane są z nieruchomości na zasadach 
określonych w § 1 ust. 2, raz na miesiąc w miesiącach styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień; 
a w miesiącach od kwietnia do października, raz na dwa tygodnie. 

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego oraz zebrane łącznie metal 
i opakowania wielomateriałowe oraz popiół gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości na zasadach określonych w § 1 ust. 2 raz 
w miesiącu. 

3. Bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane w sposób 
selektywny należy indywidualnie kompostować w przydomowych kompostownikach lub gromadzić oddzielnie 
w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki, odbierane będą z nieruchomości na zasadach określonych 
w § 1 ust. 2, raz na miesiąc w miesiącach styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień; a w miesiącach 
od kwietnia do października, raz na dwa tygodnie. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki 
i chemikalia oraz zużyte opony powinny być odbierane przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 
1 ust. 2, nie rzadziej niż dwa razy w roku lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli 
nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) lub innych punktów zbiórki organizowanych przez 
podmiot odbierający. 

5. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane przez Przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku  
lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK). 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych 
we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej należy 
gromadzić w specjalnych kontenerach zapobiegających pyleniu. Właściciel nieruchomości ustala termin 
odbioru indywidualnie z firmą, której udzielono zamówienia w ramach przetargu na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie w zależności od potrzeb, lub według 
zapotrzebowania dostarcza je do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), wskazanego na stronie 
internetowej Urzędu www.gminawysokiemazowieckie.pl, lub w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie 
Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

1) W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, Gmina Wysokie 
Mazowieckie pokrywa wyłącznie koszt zagospodarowania odpadów wymienionych w pkt. 1, zapewnienie 
transportu do PSZOK oraz pokrycie jego kosztów pokrywa właściciel nieruchomości. 

2) Ustala się limit odbioru i przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z remontów 
i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do 
administracji budowlano – architektonicznej, w ilości 1m³ na jedną nieruchomość na rok kalendarzowy, 
zgłoszoną w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 
1 pkt 1, traktowane będą jako odpady zmieszane, a fakt przypadku niewypełniania obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny zgłaszany będzie przez podmiot odbierający odpady do Urzędu Gminy 
Wysokie Mazowieckie. (Obowiązuje ustalona w drodze decyzji,  podwyższona  miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny) 

§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości z terenu gminy 
Wysokie Mazowieckie mogą oddawać przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz papier, szkło, 
metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej 
wiadomości mieszkańcom. 

§ 5. 1.  Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 
w oznaczonych workach i pojemnikach. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone 
w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane. 

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy wystawić pojemniki i worki przed wejście na teren 
nieruchomości lub przed altanę śmietnikową a w przypadku posiadania prywatnych dróg dojazdowych, do 
granicy nieruchomości. 

4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
właściciele nieruchomości mogą zgłosić ten fakt: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie 
Mazowieckie; 

2) drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl; 

3) telefonicznie pod numer: 86 275 74 57 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała nr 139/XIX/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 12 września 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 
poz. 3628 i 4201). 

§ 8. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.  

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Laskowski 
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