
UCHWAŁA NR XLII/558/2022 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 20 września 2022 r. 

 

w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława 

 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c  i 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mławie Rada Miasta Mława uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi.  

 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbiera się od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy każdą ilość 

odpadów komunalnych. 

 

§ 3.1. Określa się następujący zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) selektywne odbieranie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 

następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) bioodpady, 

g) popiół; 

2) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych i zagospodarowanie następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych z zastrzeżeniem ust.2 i 3: 

a) papier,   

b) metale,  

c) tworzywa sztuczne,  

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło,  

f) bioodpady,  

g) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 



i) 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 igły  

i strzykawki, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) zużyte baterie i akumulatory,  

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

m) zużyte opony, 

n) tekstylia i odzież, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

3) odbieranie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w ramach zbiórki mobilnej 

organizowanej nie rzadziej, niż raz w roku i zagospodarowanie mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych; 

4) odbieranie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

5) zapewnienie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi worków do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych o oznaczeniach i kolorystyce spełniającej wymogi przepisów wydanych  

na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach; 

2. Nie podlegają przyjęciu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

bioodpady od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym w przypadku zagospodarowywania bioodpadów wytworzonych  

na tej nieruchomości w kompostowniku przydomowym i zwolnienia właściciela 

nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. 

3. Ogranicza się ilość odpadów komunalnych, które w danym roku kalendarzowym właściciel 

nieruchomości może przekazać w zamian za uiszczoną opłatę do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w następujący sposób: 

a) zużyte opony – nie więcej, niż 4 sztuki; 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – nie więcej, niż 500 kg, 

przy czym w zabudowie wielolokalowej wymienione limity mają zastosowanie w odniesieniu 

do każdego lokalu. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne 

wymienione w  ust. 1 pkt 2 wyłącznie w rozdziale na poszczególne frakcje. 

5. Transport odpadów komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych  zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt właściciel 

nieruchomości. 

6. Przed przyjęciem odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych prowadzi się weryfikację pochodzenia odpadów oraz weryfikację uprawnień 

do przekazania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w ramach opłaty. 

7. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Mława podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1) harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele 

zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, 

2) terminy zbiórki mobilnej mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

3) dane teleadresowe Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  

wraz z  informacją o rodzajach zbieranych odpadów, dniach i godzinach ich przyjmowania. 



8. Informacje, o których mowa w ust. 7 są w trybie ciągłym dostępne u pracowników Urzędu 

Miasta Mława obsługujących system gospodarki odpadami. 

 

§ 4.1. Odpady, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 zebrane na nieruchomości selektywnie, 

niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Mława, są odbierane i zagospodarowane jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

2. Odpady komunalne zebrane na nieruchomości w pojemniku nie spełniającym wymagań 

Regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Miasta Mława – nie posiadającym 

konstrukcji umożliwiającej jego opróżnianie nie są odbierane. 

3. Odpady nie udostępnione do odbioru lub nie przygotowane do odbioru w sposób 

określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława  

nie są odbierane. 

 

§ 5.1 Częstotliwość odbioru bezpośrednio od właściciela nieruchomości odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1 lit. a-g  

 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 lit. a i lit. e  

(papier, szkło): 

a) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – w okresie od kwietnia  

do października nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie  

nie rzadziej, niż raz na miesiąc; 

b) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej, niż raz na dwa 

tygodnie. 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 lit. b – d 

(metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe): 

a) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej, niż raz na dwa 

tygodnie; 

b)  nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej, niż raz na tydzień. 

3) selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 lit. f 

(bioodpady): 

a) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – w okresie od kwietnia  

do października nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie  

nie rzadziej, niż raz na miesiąc z zastrzeżeniem ust.3; 

b) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - w okresie od kwietnia  

do października nie rzadziej, niż raz na tydzień, w pozostałym okresie  

nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie. 

4) selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 lit. g 

(popiół): 

  a) w miesiącach wrześniu, październiku, kwietniu i maju nie rzadziej, niż raz na miesiąc; 

  b) w miesiącach listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu nie rzadziej,  

niż raz na dwa  tygodnie. 

2. Częstotliwość odbioru bezpośrednio od właściciela nieruchomości niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej,  

niż raz na dwa tygodnie; 

2)  nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej, niż raz na tydzień. 

3. Nie odbiera się bezpośrednio od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym bioodpadów w przypadku zagospodarowywania bioodpadów 



wytworzonych na tej nieruchomości w kompostowniku przydomowym  

i zwolnienia właściciela nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika  

lub worka na bioodpady. 

 

§ 6. Odpady komunalne z nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w ramach tej opłaty 

odbiera przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, wpisany do rejestru działalności 

regulowanej, z którym Miasto Mława ma zawartą umowę w tym przedmiocie, w dniu odbioru 

wyznaczonym harmonogramem. 

 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne, z którym Miasto Mława ma zawartą umowę w przedmiocie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych albo przez prowadzącego Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany do ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zgłasza w ciągu 48 

godzin od zdarzenia w następujący sposób: 

1)osobiście w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

2)telefonicznie do Urzędu Miasta Mława, pod numer telefonu 23 654 32 96 wew. 300  

lub 302 

3)pisemnie na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

4)pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@mlawa.pl . 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/297/2020 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r.,  

poz. 10188 i poz. 11865). 

 

§ 10 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  

 

Lech Prejs 
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