
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  ……………. 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………………….. 

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 

 

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 2016 r. poz. 250 z późn. 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 2016 r. poz. 446 

z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Określa się 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna 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 (Dz. U. Woj. Maz. z 16 września 2015 r.,  

poz. 7612). 

 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

radca prawny 

    Wa-8421 

         /-/ 

Monika Płaszewska – Opalińska 



 Załącznik do uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

  z dnia ……….. 

 

Szczegółowy sposób i zakres 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 

 

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady mokre i popiół; 

2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe); 

3) szkło; 

4) odpady zielone; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie; 

8) zużyte opony.  

2. Odpady oraz gruz z drobnych remontów w ilości do pięciu worków o pojemności do 120l 

przy każdorazowym odbiorze odpadów wielkogabarytowych. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę na odbiór 

i zagospodarowane odpadów komunalnych w danym rejonie, zamieszczonym na stronie 

internetowej www.podkowalesna.pl i przekazanym właścicielom nieruchomości. 

4. Odpady komunalne gromadzone będą w workach/pojemnikach zgodnie z zapisami 

Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.  



5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu 

do pojemników/worków w dniu ich odbioru do godz. 6.00, przez przedsiębiorcę opisanego 

w pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami  

określonymi w Regulaminie, będą traktowane, jako odpady zmieszane. 

7. Odpady zgromadzone w workach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą 

odbierane. 

8. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone  

w harmonogramie odbioru. 

9. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać pojemniki i worki przed wejście na teren 

nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu 

z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. 

10. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altanka śmietnikowa 

z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór może być realizowany z tej 

altanki. 

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sprzed posesji: 

1)  odpady komunalne zmieszane: 

 a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

 b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 

pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż 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 jeden raz na tydzień. 

2)  odpady segregowane: 

 a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

 b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 

pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie,  

3)   meble i inne odpady wielkogabarytowe ( w tym chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz gruz z drobnych remontów): 

 a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż dwa razy w roku,  

 b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 

pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż 4 razy w roku,  

4)  odpady zielone: 

 a) zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, 

o których mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie 



rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia 

do 30 września i od 1 do 31 grudnia oraz w ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 

1 października do 30 listopada. 

 

§ 3. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnej zbiórki odpadów 

utworzonych przez Gminę Milanówek, na mocy porozumienia międzygminnego, odbierane są 

w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane 

w sposób selektywny niżej wymienione odpady: 

1) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe); 

2) szkło; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) świetlówki; 

5) przeterminowane leki; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie do 1 m³ 

jednorazowo raz w miesiącu; 

9) chemikalia; 

10) zużyte opony.  

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane 

pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na rogu ulic 

Turczynek i Wiatracznej, który świadczy usługi we wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 

18 i w soboty w godzinach od 8 do 15. 

4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności 

gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

5. Pracownicy obsługujący punkt mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż 

wymienione w ust. 1. 

6. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) ma obowiązek okazania w punkcie potwierdzenia, że wnosi opłatę za odpady za dany 

kwartał/ miesiąc.  

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób 

wskazany przez pracownika PSZOK. 



3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest 

zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób 

zgodny z przepisami prawa.  

7. Lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się na 

stronie internetowej miasta wraz z informacją o rodzajach odpadów przyjmowanych 

w punkcie.  

§ 4.1. Określa się następujący 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. 

2.Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właściciela nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu właściciel nieruchomości 

dokonuje: 

1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : urzadmiasta@podkowalesna.pl; 

2) telefonicznie na nr telefonu 22 759 21 25; 

3) osobiście w Referacie Infrastruktury Komunalnej w pokoju nr 11. 

4. Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego 

zgłoszenia oraz podpis. 

5. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt 2) oraz anonimowe nie będą 

rozpatrywane z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 
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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 

 

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Podkowy Leśnej zostali objęci zorganizowanym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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 2016 r. poz. 250 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 w Milanówku na mocy porozumienia 

międzygminnego. 

Ograniczenie oddawania odpadów zielonych wynika z faktu, iż Podkowa Leśna jest gminą 

charakteryzującą się dużym zadrzewieniem, czyli z dużą ilością liści przekazywanych 

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Odpady te stanowią około 43% wszystkich 

odpadów. Aby system bilansował się, konieczne było wprowadzenie powyższego ograniczenia. 
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Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczą do pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

zgodnie z prognozami na 2017 rok. Obecna sytuacja rynkowa panująca wśród podmiotów 

świadczących usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmierza 

w kierunku zwiększenia cen za usługę odbierania odpadów zielonych, co w konsekwencji 

wpływa na obciążenie budżetu miasta. Powyższe działania dążą do tego, by obniżyć 

obowiązującą stawkę uiszczaną przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami.  

Mając na celu efektywne działanie systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska, 

zakres świadczonych usług przez gminę Podkowa Leśna zaplanowano tak, aby odbiór 

i zagospodarowanie odpadów było sprawne i dogodne dla mieszkańców Podkowy Leśnej. 

Z uwagi na powyższe w uchwale ujednolicono także zapisy dotyczące częstotliwości wywozu 

odpadów. 

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.  

 

 

Burmistrz Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Artur Tusiński 

 


