
UCHWAŁA NR 142/XVII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn. zm.) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez 
właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 odbierane są, bezpośrednio z terenu nieruchomości, 
a także przyjmowane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).  

2. Odpady komunalne, określone w § 5 ust. 1, nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, 
przyjmowane są do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).  

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są, w każdej ilości, poniżej opisane frakcje odpadów 
komunalnych: 

1) papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – odpady z metali oraz odpady opakowaniowe 
z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe itp.; 

4) bioodpady – odpady kuchenne, resztki jedzenia (z wyjątkiem m.in. resztek mięsa i kości, tłuszczy 
zwierzęcych), resztki z owoców i warzyw ziemi (z wyjątkiem m.in. części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych lub ogrodów oraz popiołu, kamieni), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek 
itp.; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odpady resztkowe pozostające po selektywnej zbiórce 
m.in. resztki mięsne, zużyte materiały higieniczne, potłuczone szkło, żwirek z kuwet dla zwierząt itp. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, o których 
mowa w § 3 ust. 1 lub § 5 ust. 1 gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji, 
spełniających wymagania zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 
Leśna. 
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3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Miasta Podkowa Leśna 
przyjmuje je jako niesegregowane odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
oraz właściciela nieruchomości. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem dla 
danego rejonu Miasta Podkowa Leśna, ustalonym przez podmiot odbierający odpady komunalne na terenie 
Miasta Podkowa Leśna, z którym Miasto Podkowa Leśna zawała umowę na odbiór i zagospodarowane 
odpadów komunalnych, zamieszczonym na stronie internetowej www.podkowalesna.pl, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz przekazany właścicielowi nieruchomości.  

5. W danym dniu odbierane będą jedynie odpady komunalne określone w harmonogramie odbioru 
odpadów komunalnych na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

6. Odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach niespełniających wymogów opisanych 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, nie będą odbierane. 

7. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być umieszczone w miejscach łatwo 
dostępnych dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień także dla mieszkańców nieruchomości lub 
osób trzecich. 

8. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, 
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów komunalnych może być realizowany z tej altany. 

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu do 
pojemników lub worków w dniu ich odbioru od godz. 6.00, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na 
terenie Miasta Podkowa Leśna. 

10. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać pojemniki lub worki przed wejściem na teren 
nieruchomości, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu 
w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne 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,  

2) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

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.  

§ 5. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane są, dostarczone we 
własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny, odpady opisane w § 3 ust. 1, 
oraz niżej wymienione odpady komunalne: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte opony; 

4) odpady zielone; 

5) popiół; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - w ilości do pięciu worków 
o pojemności do 120 l; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 
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8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) odpady tekstyliów i odzieży; 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

2. PSZOK zapewnia wykonawca z którym Miasto Podkowa Leśna ma podpisaną umowę na odbioru 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

4. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione 
w ust. 1 niniejszego paragrafu i § 3 ust. 1. 

5. Oddający odpady komunalne segregowane do PSZOK ma obowiązek: 

1) okazania pracownikowi PSZOK potwierdzenia, że uiścił opłatę za odpady za dany kwartał; 

2) rozładunku odpadów komunalnych selektywnie zebranych i umieszczenia ich w miejscu oraz w sposób 
wskazany przez pracownika PSZOK; 

3) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania, w sposób zgodny z przepisami prawa, przywiezionych 
do PSZOK odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia przez pracownika PSZKO. 

6. Adres PSZOK wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godzin 
ich przyjmowania zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna 
www.podkowalesna.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.  

7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą także zebrane selektywnie 
odpady takie jak: 

1) przeterminowane leki - przekazać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w punktach 
określonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna, 

2) zużyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów samochodowych i przemysłowych) - przekazać 
do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Warszawy w Podkowie Leśnej lub w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz w określonych 
placówkach handlowych; 

3) odpady niebezpieczne - przekazać do specjalnych punktów zorganizowanych przez inne podmioty. 

§ 6. 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 PSZOK.  

2. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości 
oraz PSZOK, w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu właściciel nieruchomości dokonuje: 

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

2) telefonicznie na nr telefonu (022) 759 21 21; 

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 ust. 2 oraz anonimowe zgłoszenia nie będą 
rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
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§ 7. Z dniem wejścia w życie, traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna  
Nr 285/XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2018 r., 
poz. 206). 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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