
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …../…/2020 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ………………… 

 
zmieniająca uchwałę 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 z późn. zm.) 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.)  uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 
6378 z 8 czerwca 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4)  bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków (z wyłączeniem 
nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów), odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw 
domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a 
także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność”; 

 
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „  
„2. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od 
właściciela nieruchomości oraz przez PSZOK”; 

 
3) w § 6 uchyla się ust.5.  

 



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

 
Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 
Radca prawny 

Wa-8421 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały zmieniającej uchwałę 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 sesji w dniu 28 maja 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę                            
Nr 142/XVII/2020 w sprawie przyjęcia uchwałę 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, wypełniając swój 
obowiązek, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.). Uchwała 
podjęta została po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
Wydział Nadzoru Prawnego Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego zalecił naniesienie 
drobnych zmian w podjętej uchwale, co zostało uwzględnione w przygotowanym projekcie 
uchwały. 
 
Uwagi dotyczyły zmiany definicji bioodpadów oraz wykreślenia dwóch zapisów dotyczących 
zgłaszania reklamacji. 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
  /-/ 

 Artur Tusiński 

 
 

 
 

 


