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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania 

tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
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 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 177/XXIII/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów w §3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) Bioodpady będą odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach zorganizowanego 
odbioru odpadów w okresie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie z zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z zabudowy 
wielorodzinnej, budynków zamieszkania zbiorowego, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz 
w miesiącu;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest
zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie do zapisów ustawy.

Zgodnie z art. 6r ust.3 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach częstotliwości odbierania
odpadów w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na
tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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