
UCHWAŁA NR XXI.202.2020 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6r ust. 3 - 3d 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 i 284), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się 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, określający: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) tryb oraz 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 

4) ograniczenie ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1.  Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości przez uprawnione podmioty według 
podziału na następujące frakcje: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

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; 

15) popiół i żużel z palenisk domowych; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

17) odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji wskazanych w pkt 1-16 jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. 
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2. Dopuszcza się łączne odbieranie frakcji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 i 5, w skład których 
wchodzą metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

§ 3. 1.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa załącznik do 
uchwały. 

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 
określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. 

3. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 
oraz w Gazecie Samorządowej MIM informację o terminach odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mają możliwość dostarczania do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub innych punktów w których przyjmowane są odpady komunalne, zebrane w sposób 
selektywny odpady komunalne. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych można dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

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. 

3. Dopuszcza się łączne dostarczanie frakcji odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 3 i 5, w skład 
których wchodzą metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujących się na terenie miasta wyznacza 
się oznakowane miejsca i pojemniki, w których umieszcza się dostarczone odpady komunalne. 

5. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwarte będą w: 

 poniedziałki  w godzinach od 1000 do 1700 
 wtorki  w godzinach od 1200 do 1900 
 czwartki  w godzinach od 1000 do 1700 
 piątki  w godzinach od 1200 do 1900 
 soboty w okresach:   
  - od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 1000 do 1900 
  - od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 1000 do 1700 
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z wyłączeniem świąt. 
6. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie 

Samorządowej MIM informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Właściciele nieruchomości mają również możliwość dostarczania i umieszczana frakcji odpadów 
stanowiącej przeterminowane leki w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
ustawionych w aptekach na terenie miasta. 

8. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie 
Samorządowej MIM informację o aptekach na terenie miasta przyjmujących przeterminowane leki. 

9. Właściciele nieruchomości mają również możliwość dostarczania frakcji odpadów stanowiącej zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

10. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie 
Samorządowej MIM informację o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych. 

11. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie 
Samorządowej MIM informację o rodzaju i terminach przyjmowanych odpadów komunalnych przez mobilne 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

12. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości po 
udokumentowaniu uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

13. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odmawia przyjęcia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w przypadku gdy: 

1) nie udokumentowano uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

2) dostarczono odpady inne iż wymienione w ust. 2; 

3) przekroczono dopuszczalną w § 5 ust. 3 ilość odpadów. 

§ 5. 1.  Odpady komunalne są odbierane przez uprawnione podmioty lub przyjmowane przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Odpady komunalne zebrane przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są 
odbierane przez uprawnione podmioty lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdej zebranej ilości, z 
ograniczeniem określonym w ust. 3 w odniesieniu do zużytych opon oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne. 

3. Ogranicza się ilość: 

1) zużytych opon do czterech sztuk w roku kalendarzowym; 

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do dwóch ton w roku 
kalendarzowym; 

–    odbieranych przez uprawnione podmioty lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z terenu jednej 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub z jednego lokalu mieszkalnego 
na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. 

4. Odpady komunalne zebrane na nieruchomości lub jej części na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne są odbierane w ilości wynikającej ze złożonej przez właściciela nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać niezwłocznie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy 
Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w tym w formie 
dokumentu elektronicznego. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której 
dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości 
dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcia, oświadczenia świadków). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w 
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. 
poz. 11628). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Dariusz Kulma 
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Załącznik do uchwały Nr XXI.202.2020 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 

L. p. Rodzaje odpadów Budynki 
mieszkalne 

jednorodzinne 
Budynki mieszkalne 

wielolokalowe 

Budynki szkół, 
przedszkoli, opieki 

zdrowotnej i społecznej, 
kultury, sportu, 

administracji publicznej, 
władzy państwowej 

Cmentarze, 
targowiska Pozostałe 

1 papier 
2 metale 
3 tworzywa sztuczne 
4 szkło 

5 odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe 

6 bioodpady 

7 popiół i żużel z palenisk 
domowych 

8 niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

Jeden raz na dwa 
tygodnie 

Trzy razy w tygodniu dla 
nieruchomości na których 
zamieszkuje powyżej 50 

mieszkańców. 
Dwa razy w tygodniu dla 
nieruchomości na których 

zamieszkuje nie więcej 
niż 50 mieszkańców. 

Jeden raz w tygodniu Dwa razy w 
tygodniu 

Jeden raz 
na dwa 

tygodnie 

9 odpady niebezpieczne 

10 przeterminowane leki i 
chemikalia 

11 

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 

12 zużyte baterie i akumulatory 

13 zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

14 meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

15 zużyte opony 

16 odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

17 odpady tekstyliów i odzieży 

Jeden raz na pół 
roku Jeden raz na pół roku Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 

dotyczy 

Id: 9D7EB81F-3B9C-48BA-9DA3-92F1E10FC233. Podpisany Strona 1


		2020-06-28T22:00:00+0000
	Polska
	Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki
	Podpis organu wydającego akt prawny.




