
UCHWAŁA NR 50/XI/2015
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta 

Podkowa Leśna

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b,3c,3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) oraz 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwała określa 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 oraz tryb i sposób zgłaszania 
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane będą, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością 
wskazaną poniżej, opisane rodzaje odpadów komunalnych:

1. selektywnie zbierane odpady komunalne poniższych rodzajów:

a). zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

b). selektywnie zbierane:

- szkło bezbarwne i kolorowe,

- papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
odpady zielone,

z następującą częstotliwością:

• zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na dwa tygodnie,

b) w przypadku budynków wielolokalowych - 1 raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że w okresie od 
kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych ustala się na 1 raz na tydzień.
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• selektywnie zbierane odpady komunalne (szkło bezbarwne i kolorowe, papier, metal, tworzywa sztuczne 
i opakowania wielomateriałowe):

a) przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz na dwa tygodnie

b) w przypadku budynków wielolokalowych - 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane 
odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym na stronie internetowej www.podkowalesna.pl i przekazanym 
właścicielom nieruchomości.

4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, bez ograniczeń 
ilościowych.

5. Odpady komunalne gromadzone będą w workach/pojemnikach zgodnie z zapisami Regulaminu 
utrzymania porządku i czystości w gminie.

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu do 
pojemników/worków, w dniu ich odbioru, przez przedsiębiorcę opisanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

7. Pozostałe, selektywnie zbierane, przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne, jak:

a) zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) odpady budowlane,

e) zużyte opony,

f) zużyte żarówki i świetlówki,

g) przeterminowane leki i chemikalia

będą przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa § 3.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. opisane w § 2 ust. 7, zgodnie z informacją umieszczoną na 
stronie www.podkowalesna.pl.

2. Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie w wyznaczonych punktach zbiórki tych 
odpadów - punktach aptecznych, zgodnie z informacją umieszczoną na www.podkowalesna.pl

3. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjmować będą odpady komunalne 
wymienione w §2 ust. 7, wystawiane bezpośrednio przed posesję, z częstotliwością 1 raz na kwartał, zgodnie 
z terminami podanymi na stronie www.podkowalesna.pl. W ramach jednego odbioru ogranicza się ilość 
odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów do 5 worków z jednej nieruchomości.

4. Informacja na temat lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest 
dostępna na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pl w zakładce - gospodarka odpadami.

§ 4. Nieruchomości niezamieszkałe, w myśl art. 6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nie zostały objęte niniejszą uchwałą.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne, właściciel nieruchomości zgłasza reklamacje poprzez wprowadzenie jej do interaktywnego 
formularza reklamacyjnego. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Miasta. Reklamacje zgłaszane 
bezpośrednio przez formularz reklamacyjny, znajdujący się na stronie internetowej będą wysyłane na specjalną 
skrzynkę pocztową Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Reklamacja może być także zgłoszona pisemnie na adres 
Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub osobiście w budynku Urzędu 
w godzinach pracy podanych na stronie www.podkowalesna.pl
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§ 6. Traci moc Uchwała NR 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa 
Leśna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Grzegorz Smoliński
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