
 
 

UCHWAŁA NR XLVI/273/22 
RADY GMINY WILGA 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów komunalnych 

w Gminie Wilga i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 
3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297, 1549 i 1768) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada 
Gminy Wilga uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów komunalnych w Gminie 
Wilga i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) – zlokalizowany na terenie gminnej Oczyszczalni Ścieków 
„Celejów”, położonej w miejscowości Celejów, 08-470 Wilga: 

1. W zamian za wnoszoną do Gminy Wilga opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezpośrednio sprzed posesji odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych tj.: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 
i tektury; metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych 
i wielomateriałowe; 

2) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) odpady ulegające biodegradacji - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego; 

4) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone, w liczbie do 5 worków o pojemności 120l, odbieranych 
każdorazowo wyłącznie w okresie od kwietnia do października; 

5) żużel i popiół z domowych palenisk i kotłów CO - w okresie od listopada do marca; 

2. Odpady komunalne przyjmowane będą również przez PSZOK w następujący sposób: 

1) odpady wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 dostarczone w sposób umożliwiający ich przeładunek – każda 
ilość; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny - każda ilość; 

3) zużyte opony – w ilości max 4 szt. od każdego gospodarstwa na rok kalendarzowy; 

4) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
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w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (w 
opakowaniach sztywnych, zamykanych, nieprzekuwalnych zapewniających bezpieczeństwo dla ludzi 
i środowiska) – każda ilość; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – w ilości max 2 m³ od każdego 
gospodarstwa na rok kalendarzowy; 

6) odpady z tekstyliów i odzieży – każda ilość; 

7) odpady biodegradowalne w tym zielone dostarczone w sposób umożliwiający ich przeładunek; 

8) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych tj. chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki 
ochrony roślin) – każda ilość; 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i mebli odbywa się również w systemie akcyjnym przynajmniej 
trzy razy do roku, w terminach podanych przez Urząd Gminy Wilga w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych 
pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek w gminie Wilga. 

5. Bioodpady oraz odpady zielone, takie jak: skoszona trawa, chwasty, liście, drobne gałęzie drzew 
i krzewów, popiół mogą być również wykorzystywane na własne potrzeby, o ile nie sprzeciwiają się temu 
przepisy prawa, w szczególności do skarmiania tymi odpadami zwierząt gospodarskich lub kompostowane na 
własne potrzeby, w sposób nie stanowiący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

6. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki służące do zbierania segregowanych odpadów 
komunalnych przejmuje Gmina, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Worki foliowe oznakowane są w następujący sposób: 

1) Worki czarne na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) worki niebieskie oznaczone napisem PAPIER na odpady z papieru, tektury, 

3) worki żółte oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE na odpady z tworzyw sztucznych, 
metali i opakowań wielomateriałowych; 

4) worki zielone oznaczone napisem SZKŁO na odpady ze szkła; 

5) worki brązowe oznaczone napisem ODPADY KUCHENNE - na odpady kuchenne pochodzenia 
roślinnego; 

6) worki brązowe oznaczone napisem ODPADY ZIELONE - na odpady zielone 

7) worki szare na popiół oznaczone napisem POPIÓŁ; 

8. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub PSZOK, należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Gminy w Wildze ul. 
Warszawska 38, 08-470 Wilga, telefonicznie na nr 25 629 93 31 lub elektronicznie na adres 
urzad@gminawilga.pl. 

§ 2. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 ust.1: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz 
letniskowej– jeden raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość 
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż raz na 
tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz letniskowych. 

2) segregowane odpady komunalne - z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz letniskowej – jeden raz 
w miesiącu. 

3) Bioodpady oraz odpady zielone - z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz letniskowej – jeden raz 
w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania tych odpadów 
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie 
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
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2. Odpady odbierane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem, z miejsca umożliwiającego 
swobodne opróżnianie pojemników lub worków i dogodny przejazd pojazdów dostosowanych do odbioru 
odpadów komunalnych. 

3. Adres PSZOK wraz z datami i godzinami otwarcia dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Wilga, na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilga oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wilga 

§ 3. 1. Transport odpadów do PSZOK dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Możliwość bezpłatnego przyjęcia odpadów przez PSZOK zagwarantowana jest wyłącznie dla osób 
obowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilga. 

3. Odpady przekazywane do PSZOK powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz prawidłowo 
zabezpieczone (w nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach). 

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Wilga. 

a) w formie pisemnej – Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08470 Wilga; 

b) telefonicznie - nr tel. 25 685 30 70; 

c) mailowo – urzad@gminawilga.pl ; 

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres do korespondencji 
oraz opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy obierającego odpady 
komunalne od właściciela nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

3. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, 
a protokół przez pracownika, który go sporządził. 

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości 
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 i 2 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej 
dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia 
sprawy. 

6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona 
reklamacja chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród 
określonych w ust. 1. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/153/20 Rady Gminy Wilga z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agnieszka Nagadowska 
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