
UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczaną 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 przez prowadzącego 

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 

W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), gmina ma obowiązek przyjąć uchwałę 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczaną 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 przez 

prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Podkowa Leśna 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania 

niesegregowanych odpadów komunalnych oraz zbieranych selektywnie: papieru, metalu, 

tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji.  

W uchwale została dodana możliwość oddawania odpadów komunalnych do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonego przez wykonawcę realizującego 

umowę. 

Mając na celu efektywne działanie systemu oraz po wysłuchaniu postulatów mieszkańców 

odnośnie odpadów zielonych umożliwiono w okresie od 1 października do 30 listopada 

sumowanie worków: maksymalnie 20 worków w/w terminie. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio 

powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorem 

deklaracji, terminami i trybem uiszczania opłaty.  
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