
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./…....../2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia ………………. 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 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1399) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy)  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
(na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której 
zamieszkują mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbiera się każdą zebraną przez takiego 
właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych oraz następujące ich rodzaje, według 
poniżej określonych warunków: 

1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, takich jak:  

1) szkło, papier i tektury, metal oraz   tworzywa sztuczne  z następującą częstotliwością: 

a) w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w przypadku budynków wielolokalowych  - 1 raz na dwa tygodnie.  

2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych:   

a) w okresie od 1 marca do 30 listopada – 1 raz na dwa tygodnie; 

b) w okresie od 1 grudnia do 28 lutego – 1 raz na miesiąc.  

2. Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy, w tym zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane  
i rozbiórkowe, zużyte opony, oraz przeterminowane leki i chemikalia będą przyjmowane  
w punktach selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa § 3. 

§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2, selektywnie 
zbieranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzy się 
następujące punkty selektywnej zbiórki odpadów: 

1) ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury, opakowań 
wielomateriałowych, w tym z tworzyw sztucznych, oraz metali; 



2) punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, mieszczące się  
w szkołach oraz określonych placówkach handlowych - świadczących usługi przyjmowania 
odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników w godzinach pracy danej placówki, 

3)  punkty selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw, mieszczące się w aptekach  
– świadczących usługi przyjmowania odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników  
w godzinach pracy danej placówki, 

4) punkty selektywnej zbiórki wybranych odpadów w dodatkowych miejscach stałych 
lub mobilnych  

§ 4. Traci moc Uchwała NR 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie 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.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały 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 

 

Stosownie do art. 6r. ust. 3. Rada Gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.  

Treść projektu uchwały nieznacznie odbiega od poprzedniego dokumentu – Uchwała  
NR 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie  
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. Zmiany polegają na wprowadzeniu do projektu zapisów 
mówiących o większej częstotliwości odbierania podstawowych odpadów z dotychczasowej  
2 razy w miesiącu na 1 raz na dwa tygodnie. Zapis ten wykluczy przypadki  dłuższych niż 
dwa tygodnie przerw w odbiorze odpadów komunalnych.  

Zmiany uchwały mają na celu dostosowanie jej treści do projektu Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

W związku z powyższym podjęcia przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

Burmistrz Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Artur Tusiński 

 

 

 

 

 

 


