
UCHWAŁA NR 149/XXIX/2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 21 marca 2013 r. 
    

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia  
31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości  

i porządku  na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 
391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miasta Podkowy Leśnej,  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 2 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „odpadów ulegających biodegradacji, w tym 

opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych (z zastrzeŜeniem 

dot. kompostowania zgodnie z § 8 ust. 3)”; 

b) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie selektywnego zbierania i pozbywanie 

się w trybie określonym w Rozdziałem IV § 17 ust. 3”;  

1) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

2) zuŜytych baterii i akumulatorów; 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

5) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

6) zuŜytych opon.” 

c) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Odpady, o których mowa w ust. 2 właściciele 

nieruchomości obowiązani są segregować  i pozbywać się w trybie określonym   

w Rozdziale IV § 17 ust. 2.”; 

d) § 11 otrzymuje brzmienie: „Właściciele działek rekreacyjnych i letniskowych,  

na których znajdują się budynki nie mające charakteru całorocznego,  zobowiązani są 

do pozbywania się odpadów komunalnych w okresie od 1 kwietnia  

do 31 października, deklarując odpowiednio prowadzenie selektywnego 



 

gospodarowania odpadami lub zbieranie odpadów zmieszanych – zgodnie z normami 

określonymi w § 8.”; 

e) § 12 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w przypadku innych odpadów – stosuje się 

odpowiednio przepisy §17.”  

f) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

wyposaŜyć  się w pojemnik o większych rozmiarach, jeŜeli stosowanie pojemników  

o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach od § 8 do § 14 nie gwarantuje 

zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika; do zbierania 

większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są 

stosować dodatkowe pojemniki, określone w § 8.”;  

g) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) – 6) 

właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach, w tym workach; odpady te są  odbierane przez przedsiębiorcę, z którym 

Urząd Miejski zawarł odpowiednią umowę, z częstotliwością określoną w § 20.”; 

h) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Odpady, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) – 6) 

właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i przekazywać do punktów 

selektywnego zbierania odpadów wyznaczonych przez gminę, w tym:  

1) przeterminowane leki, wydzielone z odpadów komunalnych  systematycznie  

do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w określonych 

placówkach słuŜby zdrowia  i aptekach; 

2) zuŜyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów samochodowych                      

i przemysłowych)  systematycznie do specjalnie oznakowanych pojemników 

znajdujących się w szkołach oraz określonych placówkach handlowych; 

3) chemikalia, w tym farby, lakiery, środki ochrony roślin, wydzielone  

z odpadów komunalnych i oddzielnie gromadzone; 

4) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe.”; 

i) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie właścicielom nieruchomości 

przedsiębiorca odbierający odpady. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował 

selektywne zbieranie odpadów otrzyma komplet worków (po jednym dla kaŜdego 

rodzaju odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) – 4) i 6); kolejne worki będą 

przekazywane sukcesywnie w zamian za oddane worki z poszczególnymi rodzajami 

segregowanych odpadów.”; 



 

j) § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Gmina moŜe organizować zbiórkę wybranych 

odpadów w dodatkowych miejscach stałych lub mobilnych, informując o tym sposób 

zwyczajowo przyjęty o lokalizacji punktu oraz godzinach jego funkcjonowania.  

W wypadku zorganizowania zbiórki wybranych odpadów w sposób mobilny 

właściciel moŜe wystawić przed teren nieruchomości odpady wymienione w § 2 ust. 3 

pkt 3) i 4). Zbiórka odpadów zorganizowana w sposób mobilny odbywa się raz  

na kwartał.”; 

k) § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Worki do zbierania odpadów biodegradowalnych,  

o których mowa w §2 ust. 2 pkt 5) zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym 

zakresie.”; 

l) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Selektywnie zebrane odpady naleŜy przed 

włoŜeniem do worków, w miarę moŜliwości, oczyścić z etykiet, nalepek i resztek 

zawartości oraz trwale zgnieść, tak by zachowały zmniejszoną objętość”; 

m) § 20 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „w przypadku budynków wielolokalowych -  

2 razy w  miesiącu.”;  

n) § 25 uchyla się; 

o) § 27 ust. 3 uchyla się. 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna nie zmieniają się. 

 
§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 


