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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MARKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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) Rada Miasta Marki uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Marki, 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Marki, 

3) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt lub Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zorganizowany przez Gminę, wskazany na stronie internetowej Gminy. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w sposób określony w Regulaminie tj. wystawiane 
w terminach zorganizowanego odbioru, 

2) papier  – w sposób określony w Regulaminie tj. wystawiane w terminach zorganizowanego odbioru, lub 
dostarczone do PSZOK, 

3) tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w sposób określony 
w Regulaminie tj. wystawiane w terminach zorganizowanego odbioru, lub dostarczone do PSZOK, 

4) szkło – w sposób określony w Regulaminie tj. wystawiane w terminach zorganizowanego odbioru, lub 
dostarczone do PSZOK, 

5) bioodpady – w sposób określony w Regulaminie tj. wystawiane w terminach zorganizowanego odbioru, lub 
dostarczone do PSZOK, 

6) przeterminowane leki – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK lub aptek 
wskazanych na stronie internetowej Gminy, 

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK, 

8) chemikalia – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK, 

9) zużyte baterie i akumulatory – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK lub innych 
miejsc wskazanych na stronie internetowej Gminy, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK, 
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11) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w sposób określony w Regulaminie, tj. wystawiane w terminach 
zorganizowanego odbioru, lub dostarczone do PSZOK, 

12) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczane do 
PSZOK, 

13) styropian opakowaniowy – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK, 

14) zużyte opony – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczone do PSZOK, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży – w sposób określony w Regulaminie tj. odbierane przez uprawniony 
podmiot lub dostarczone do PSZOK 

16) odpady niebezpieczne – w sposób określony w Regulaminie tj. dostarczane do PSZOK. 

2. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu zobowiązany jest odebrać z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i wszystkie selektywnie 
zebrane odpady wymienione w ust. 1 pkt 2-5, umieszczone w odpowiednich urządzeniach (workach, 
pojemnikach) do gromadzenia odpadów. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być 
umieszczone w pojemnikach (w sytuacji okresowych nadwyżek także w workach). Odpady zebrane w sposób 
selektywny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15 należy gromadzić w odpowiednich workach i pojemnikach 
określonych w Regulaminie. 

§ 3. 1. Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne właściciele nieruchomości zbierają w sposób 
selektywny. 

2. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa Regulamin. 

§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 2, odbierze odpady komunalne z częstotliwością określoną 
w załączniku do uchwały.  

2. Odbiorowi będą podlegały tylko te odpady komunalne wymienione w §2 ust. 1 pkt 1-5 oraz 10-11, które 
zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni (chodniku, poboczu itp.), lub w altanach 
śmietnikowych, lub przy altanach śmietnikowych. 

3. Odpady komunalne wymienione w §2 ust. 1 pkt 1-5 oraz 10-11 wystawione w miejscach, o których 
mowa w ust. 2, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady lub w innych 
miejscach niż określone w ust. 2 nie podlegają odbiorowi. 

4. Szczegółowy termin i sposób odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie określony przez Gminę po wcześniejszym zgłoszeniu adresu 
nieruchomości, z której ma nastąpić odbiór tych odpadów, a sam odbiór odbywał będzie się z częstotliwością 
określoną w załączniku do uchwały. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 4, wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia 
odbioru, nie zostaną odebrane. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać do PSZOK, następujące 
odpady komunalne: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkła, 

5) bioodpady, 

6) przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

7) chemikalia, 

Id: 2A36AEB2-AC6F-414F-A894-7C14E7F46007. Projekt Strona 2



8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – nie więcej niż dwa razy w roku maksymalnie po 1m3 

(jeden metr sześcienny), 

12) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk raz na pół roku na mieszkańca (z wyłączeniem opon pojazdów 
ciężarowych, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych itp.), 

13) styropian opakowaniowy, 

14) odpady tekstylne i odzież 

15) odpady niebezpieczne. 

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach otwarcia, zgodnie z regulaminem 
PSZOK. 

3. Na terenie PSZOK odpady wymienione w ust. 1 gromadzone są selektywnie, w szczelnych, zamykanych 
pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz 
w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do: 

1) zapoznania się z treścią regulaminu PSZOK, 

2) przestrzegania regulaminu PSZOK, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń obsługi, 

3) samodzielnego wyładunku dostarczonych odpadów w miejscu (do odpowiedniego pojemnika) wskazanego 
przez obsługę, 

4) niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki, 

5) zabezpieczania swojego pojazdu przed samodzielnym przemieszczeniem się. 

5. Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące 
z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy oraz właściwie zabezpieczone. 

6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu przez obsługę PSZOK zgodności z wykazem odpadów 
przyjmowanych przez PSZOK, ich czystości, posegregowania, składu, zabezpieczenia, itp. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez obsługę PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta Marki przy al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki: 

1) pisemnie, 

2) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

3) datę i godzinę zdarzenia, 

4) adres korespondencyjny zgłaszającego, 

5) opis niewłaściwego świadczenia usług. 

§ 7. Traci moc uchwała XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2718, z 2014 r. poz. 5886 i z 2016 r. poz. 4683).  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Marki

z dnia....................2020 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki

RODZAJ ODPADÓW

RODZAJ ZABUDOWY

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIELOLOKALOWA
(WIELORODZINNA)

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie nie rzadziej niż dwa razy na tydzień

Papier
raz na miesiąc

lub
według zapotrzebowania samodzielne

dostarczenie do punktu/ów
selektywnego zbierania odpadów

nie rzadziej niż raz na tydzień
lub

według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu/ów

selektywnego zbierania odpadów

Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady opakowaniowe
wielomateriałowe
Szkło

Bioodpady

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
lub

według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu/ów

selektywnego zbierania odpadów

nie rzadziej niż dwa razy na tydzień
lub

według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu/ów

selektywnego zbierania odpadów
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe

dwa razy w roku (na zgłoszenie)
lub

według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu/ów

selektywnego zbierania odpadów

raz na miesiąc
lub

według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu/ów

selektywnego zbierania odpadów

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

Przeterminowane leki oraz odpady
niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek

według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktu/ów selektywnego
zbierania odpadów

Chemikalia
Zużyte baterie i akumulatory
Styropian opakowaniowy
Odpady niebezpieczne
Odpady tekstyliów i odzieży

Zużyte opony
według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktu/ów selektywnego

zbierania odpadów,
lecz nie więcej niż 4 sztuki raz na pół roku na mieszkańca

Odpady budowlano-remontowe i
rozbiórkowe

według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktu/ów selektywnego
zbierania odpadów,

lecz nie więcej niż dwa razy w roku maksymalnie po 1 m3 (jeden metr
sześcienny)
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą systemu gospodarowania oraz koniecznością doprecyzowania szeregu zapisów
dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych,
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasadnym była zmiana
dotychczasowej uchwały.

Ponadto dostosowano uchwałę do obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Dodatkowo na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres
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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. 3a ustawy, w uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon,
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady
komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto na podstawie art. 6r ust. 3b ustawy dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania
odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że
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.

Dodatkowo na podstawie art. 6r ust. 3c projekt uchwały, podlega zaopiniowaniu przez państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Artykuł
6r ust. 3d stanowi, że uchwała, musi określać także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Id: 2A36AEB2-AC6F-414F-A894-7C14E7F46007. Projekt Strona 1


		2020-03-12T12:23:52+0100
	Grzegorz Kasprowicz




