
UCHWAŁA NR XIII/125/2020 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę Brok w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brok 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie: 

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK); 

4) trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Określa się dodatkowe usługi, o których mowa w § 5 ust. 5, świadczone przez Gminę 
Brok w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 2. Na terenie gminy Brok odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości 
gromadzone są w podziale na następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) 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, a szczególności igły i strzykawki; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15) popiół; 

16) odpady tekstyliowe i odzieżowe; 

17) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu frakcji 
odpadów wskazanych w § pkt. 1-16. 

§ 3. 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz 
przyjmowane do PSZOK odpady określone w § 2 pkt 1-6, 11, 15. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 17 odbierane są bezpośrednio z terenu 
nieruchomości. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 6 odbierane są bezpośrednio z terenu 
nieruchomości w ilości do 2 worków o pojemności 120 l przy każdym odbiorze. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 6 zgromadzone przez właściciela 
nieruchomości w ilości większej niż określona w ust. 3, dostarczane są przez właściciela 
nieruchomości bezpośrednio do PSZOK. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 7-10 i 16 dostarczane są przez 
właściciela nieruchomości bezpośrednio do PSZOK 

6. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 12, w zamian za opłatę uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być dostarczane 
w ilości do 250 kg rocznie od gospodarstwa domowego. 

7. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 13, w zamian za opłatę uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być dostarczane 
w ilości do 4 szt. rocznie od gospodarstwa domowego. 

8. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 14, w zamian za opłatę uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być dostarczane 
w ilości do 500 kg rocznie od gospodarstwa domowego. 

§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-6, 11, 
15 i 17 realizowana jest zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 
określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru: 

1) odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 1-5 i 15 - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 17 - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 6: 

a) w okresie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 5. 1.     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
jest w mieście Brok przy ul. Komorówka 19. 

2. Godziny otwarcia PSZOK podaje się na stronie internetowej Gminy Brok www.brok.pl 
oraz www.bip.brok.pl . 
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3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane przez mieszkańców gminy 
Brok. 

4. Do PSZOK, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są frakcje odpadów, o których mowa 
w § 2 pkt 1 – 16, z zachowaniem ograniczeń określonych w § 3 ust. 6-8. 

5. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej, niż określono w § 3 ust. 6-8, 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia ceny odpowiadającej kosztom 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jakie Gmina Brok ponosi za każdą tonę 
odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie na mocy umowy podpisanej 
z Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówień publicznych, obowiązującej w dniu oddania 
odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć odpady na PSZOK we własnym 
zakresie i na własny koszt, jak również do ich samodzielnego rozładunku i umieszczenia 
w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. 

§ 6. 1.      W razie stwierdzenia przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może przekazać informację o tym 
fakcie do Urzędu Gminy w Broku:  

1) telefonicznie pod nr tel. (29) 74-57-574, 

2) pisemnie na adres: Urzędu Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, 

3) elektronicznie na adres sekretariat@brok.pl. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy podać: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

2) datę wystąpienia nieprawidłowości, 

3) opis nieprawidłowości. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/102/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brok 
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. 2020 poz. 7340).  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok. 

§ 9. 1.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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