
UCHWAŁA 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 

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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie: 

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych; 

4) sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

§ 2. Na terenie gminy Małkinia Górna odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są 
gromadzone w podziale na następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, a szczególności igły i strzykawki; 

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 stanowiące odpady komunalne; 

15) popiół; 

16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-6 i pkt 15, 16 jest realizowana 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do 
odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż: 

Id: 60C0C7E3-BF6F-4D48-B64B-9A458642F091. Podpisany Strona 1



1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, rekreacyjnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) z ogródków działkowych, działek rekreacyjnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, budynków zamieszkania zbiorowego: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień w zależności od potrzeb, 
bądź na zgłoszenie zarządcy budynku wielorodzinnego, 

b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zależności od potrzeb, bądź na 
zgłoszenie zarządcy budynku wielorodzinnego; 

4) bioodpady będą odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach zorganizowanego odbioru 
odpadów w okresie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości, którzy nie będą 
kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach; 

5) odbiór popiołu powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

6) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych następuje po zgłoszeniu potrzeby odbioru pojemnika 
z odpadami. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być również dostarczane przez właścicieli nieruchomości 
do punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki zorganizowanych przez podmioty na terenie 
gminy; 

7) odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych powstających na terenach nieruchomości powinien odbywać się 
z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, w czasie określonym przez przedsiębiorcę w harmonogramie 
odbioru lub dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki lub 
innych punktów zbiórki zorganizowanych przez podmioty na terenie gminy; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony powinny być odbierane 
przez przedsiębiorcę, który ustali terminy odbioru tych frakcji odpadów nie rzadziej niż dwa razy w roku lub 
samodzielnie dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów, a także do punktów zbiórki 
organizowanych przez różne podmioty na terenie gminy; 

9) przeterminowane leki, chemikalia oraz odpady niebezpieczne należy samodzielnie dostarczyć do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktu zbiórki organizowanych przez różne podmioty na 
terenie Gminy. 

§ 4. Zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 jest określone 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła 
informację o tym w formie pisemnej do Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1. Informacja taka może 
być przekazana telefonicznie tel. 29/644 29 83. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych 
osobowych właściciela nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości 
wielolokalowych także numeru lokalu. 

§ 6. 1.    Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Małkinia Górna obsługuje 
mieszkańców tej gminy w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 7-14. 

2. Właściciele nieruchomości w przypadku zwiększonej ilości wytwarzania frakcji odpadów, o których mowa 
w § 2 pkt 1-6,15 mogą samodzielnie w każdej ilości dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów pod 
warunkiem, że zebrane są w sposób selektywny. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2020 r., poz. 3548). 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Załącznik do uchwały Nr 177/XXIII/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PODZIALE 

NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE TYCH ODPADÓW 

l.p. Rodzaj odpadów Procesy odzysku ¹ Procesy 
unieszkodliwiania ¹ 

1. Papier i tektura R1, R3, R12 D10 
2. Szkło R5, R12 - 
3. Tworzywa sztuczne R1, R3, R12 D10 
4. Metale R4, R5 - 
5. Opakowania wielomateriałowe R12  
6. Odpady ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji 

R1, R3, R10 D10 

7.  Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

R5, R12 - 

8. Zużyte baterie i akumulatory R6 D5 
9. Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
R1, R5, R12 D1, D10 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe R 5, R12 - 
11. Przeterminowane leki i chemikalia R1, R2, R6 D5, D10 
12.  Odpady niebezpieczne R12 D10 
13. Zużyte opony R 5 - 
14. Bioodpady R1, R3, R10 D1, D8, D9 
15. Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
R1, R12 D1, D8, D9 

¹ Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników nr 1 i 2 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 z późn. zm.).
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