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Uchwała Nr 39N/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, 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, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z p6żn.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala,
co następuje:

§ 1
Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym
systemem gospodarowania odpadami w ilościach podanych w § 1:

1. Zabudowa jednorodzinna:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) -1 raz na dwa tygodnie,
2) odpady segregowane - 1 raz w miesiącu
3) odpady bioclegradowalneze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia do

października: 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca: 1 raz w miesiącu,
4) odpady wielkogabarytowe w tym zutyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku.

2. Zabudowa wielorodzinna:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w tygodniu,
2) odpady segregowane - 1 raz na dwa tygodnie,
3) odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia do

października: 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca: 1 raz w miesiącu,
4) odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku.

3. lenniny odbioru poszczególnych rodzajów odpadów będą corocznie podawane do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie www.serock.P!.

§2
1. Na terenie gminy ustanawia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujący się na

terenie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnejw Serocku przy ul. Nasielskiej 21.
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości

objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami, odpady gromadzone w sposób selektywny
obejnujące: przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery oraz opakowania po chemikaliach, zużyte
bateńe i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą również od właścicieli
nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami, selektywnie zebrane odpady -
papier, szkło, plastik, metal oraz odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
w przypadku braku możliwości wystawienia ich przez właścicieli nieruchomości w terminie zgodnym
z harmonogramem.

http://www.serock.P!.


§3
Określa się, że odpady niebezpieczne gromadzone selektywnie, obejmujące: przeterminowane leki, termometry
rtęciowe oraz zużyte baterie odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki.

§4
Traci moc Uchwala Nr 2601XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 paidziernika 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Seroek.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 39N/2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

W wyniku zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.
poz. 391), które weszły w życie 1 stycznia 2012 roku gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W związku z art. 6r ust. 3 ww ustawy, Rada gminy określa 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, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

Wobec powyższego przygotowany został projekt przedmiotowej uchwały.
Uchwała określa szczegółowo jakie usługi będą świadczone przez gminę Miasto i Gmina Serock w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zmieszane, w zależności od rodzaju zabudowy,
w pojemnikach, ilościach oraz z częstotliwością wskazaną w uchwale.
Dodatkowo od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady segregowane z podziałem na frakcje określone w
odrębnej uchwale (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Miasto i Gmina Serock), a także odpady
biodegradowalne i odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Częstotliwość odbioru
tych odpadów została również określona w projekcie uchwały.
Dodatkowo w uchwale wskazano sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, do
których będzie można przekazać odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące: chemikalia, farby, lakiery
oraz opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane
będą również od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebrane odpady - papier, szkło, plastik, metal
oraz odpady biodegradowalne, w przypadku braku możliwości wystawienia ich przez właścicieli nieruchomości
w terminie zgodnym z harmonogramem.
Dodatkowo w uchwale określa się, że odpady niebezpieczne gromadzone selektywnie, obejmujące: przeterminowane
leki, termometry rtęciowe oraz zużyte baterie odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki, które
podane zostaną do publicznej wiadomości.
Opłata przewiduje odbieranie od właścicieli nieruchomości w ramach jednej opłaty wszystkich odpadów
komunalnych, co pozwoli na zlikwidowanie zjawiska niezgodnego z prawem zagospodarowywania odpadów
np.: spalania w piecach domowych, wyrzucania do lasów.
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