
Uchwała Nr XLVII/345/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia                       

29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów 

 

 Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy   

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), po uzyskaniu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, Rada Miejska                            

w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W  uchwale Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  29  października 2019 r.                            

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy                                               

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1296), wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą 

niżej wymienione odpady, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 

nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Mordy: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) popiół (należy gromadzić w workach szarych wypełniając je do połowy); 

7) bioodpady; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) 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, w szczególności igieł             

i strzykawek; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie 

dotyczy opon z samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 4 sztuki                           

z gospodarstwa na rok; 



15)  odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące                         

z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych w ilości        

200 kg z gospodarstwa na rok.”. 
 

2) W § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

  „4. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez podmiot prowadzący PSZOK 

właściciel nieruchomości ma prawo złożyć reklamację: 

1) pisemnie na adres : Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, 

2) telefonicznie, na nr telefonu 25 642 54 02, 

3) elektronicznie: sekretariat@mordy.pl”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

        /-/ Katarzyna Kotowska 

mailto:sekretariat@mordy.pl

