UCHWAŁA NR 1495/XLIX/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Rada Miejska
w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych,
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) obowiązki gminy w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów
komunalnych,
e) 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.
1. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów i rodzaj frakcji odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady biodegradowalne:
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i odpady zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady papieru i tektury nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
d) odpady szkła: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
e) odpady metali i tworzyw sztucznych: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
f) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku,
g) choinki: 2 razy w ciągu roku (styczeń, luty) z terenu przed altankami śmietnikowymi.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 2 razy na tydzień,
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b) odpady biodegradowalne:
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
nie rzadziej niż 2 razy na tydzień,
- odpady zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, na
zlecenie zarządcy lub administratora nieruchomości przekazane nie później niż 48 godzin przed
terminem podstawienia kontenera. Pojemność kontenera ustalana każdorazowo - odbiór w ciągu
24 godzin od podstawienia kontenera,
c) odpady papieru i tektury: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady szkła: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
e) odpady metali i tworzyw sztucznych: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
g) choinki: 2 razy w ciągu roku (styczeń, luty) z terenu przed altankami śmietnikowymi.
§ 3.
1. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów i rodzaj frakcji odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jak
również z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:
1) nieruchomości niezamieszkałe:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, :
b) odpady biodegradowalne, z wyłączeniem odpadów pochodzących z działalności gospodarczej:
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i odpady zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady papieru i tektury nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
d) odpady szkła: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
e) odpady metali i tworzyw sztucznych: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
g) choinki: 2 razy w ciągu roku (styczeń, luty) z terenu przed altankami śmietnikowymi.
2) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady biodegradowalne:
- odbierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
- zawierające odpady zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż 1 raz na
2 tygodnie,
c) odpady papieru i tektury: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
d) odpady szkła: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
e) odpady metali i tworzyw sztucznych: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
f) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku,
g) choinki: 2 razy w ciągu roku (styczeń, luty) z terenu przed altankami śmietnikowymi.
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§ 4.
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiór
odpadów komunalnych następuje z uwzględnieniem rodzaju danej części nieruchomości.
§ 5.
1. Frakcje odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 i § 3, odbierane są z terenu nieruchomości bez
limitów ilościowych, w terminach wynikających z harmonogramu.
2. Harmonogramy odbioru odpadów zostaną opublikowane na stronie ww w.odpady.piaseczno.eu lub
dostarczone bezpośrednio do nieruchomości przez podmiot obierający odpady.
§ 6.
1. W przypadku zmieszania przez właściciela nieruchomości odpadów zebranych selektywnie z innymi
odpadami, przedsiębiorca odbierający odpady przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadamia o tym
Gminę
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Burmistrz może wydać decyzję o naliczeniu
opłaty jak za odpady zbierane nieselektywnie (zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
§ 7.
1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) nieodpłatnie przyjmują dostarczone
we własnym zakresie przez mieszkańców miasta i gminy Piaseczno selektywnie zebrane odpady
komunalne w szczególności:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,
5) odzież i tekstylia,
6) drewno, w tym odpady opakowaniowe z drewna,
7) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
8) bioodpady, w tym odpady zielone z wyłączeniem m. in.: karp, darni i konarów drzew,
9) odpady wielkogabarytowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyte opony samochodów osobowych,
13) przeterminowane leki,
14) odpady medyczne,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych,
wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, które nie są objęte przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie konieczności otrzymania pozwoleń lub
dokonania zgłoszeń.
16) odpady niebezpieczne, w tym m.in. opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po smarach itp.
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2. Poszczególne rodzaje odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania przez PSZOK i punkty
mobilne określają regulaminy tych punktów, dostępne na stronie
www.odpady.piaseczno.eu
3. Selektywnie zebrane odpady komunalne mogą być dostarczane na teren PSZOK pojazdami
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
4. PSZOK lub mobilne punkty nie przyjmują odpadów pochodzących z działalności gospodarczej lub
odpadów których skład lub ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub
nie są odpadami zebranymi selektywnie.
§ 8.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom
odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9.
1. Gmina Piaseczno przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych, obowiązek
wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w podziale na następujące frakcje:
a) odpady z papieru,
b) odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) odpady ze szkła,
d) odpady biodegradowalne - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.
2. Pojemność oraz liczba worków przysługująca na nieruchomość określoną w ust. 1 przedstawia się
następująco:
a) na odpady z papieru oraz odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych:
worki o pojemności 120 litrów i grubości nie mniejszej niż 45 mikronów na zasadzie wymiany (tj.
worek za worek),
b) na odpady ze szkła: worki o pojemności 90 litrów i grubości nie mniejszej niż 60 mikronów na
zasadzie wymiany (tj. worek za worek),
c) na odpady biodegradowalne - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego: worki biodegradowalne
o pojemności 90 litrów i grubości nie mniejszej niż 40 mikronów w liczbie 30 szt. na rok na
nieruchomość.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia worków na odpady zielone we własnym
zakresie. Worki powinny być wytrzymałe na rozerwanie, w dowolnym kolorze z wyłączeniem koloru
czarnego, niebieskiego, zielonego i żółtego, o pojemności nie większej niż 120 litrów.
§ 10.
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno
1) pisemnie, lub
2) telefonicznie na numery telefonów: (22) 736 29 83, 736 29 84, 736 29 88, lub
3) elektronicznie na adres e-mail: go@piaseczno.eu
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4) elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie www.

odpady.piaseczno.eu,

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie jednego dnia roboczego od daty zaistnienia zdarzenia będącego
przedmiotem reklamacji. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości i rodzaj odpadów.
§ 11.
Traci moc Uchwała nr 571/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2016 r. poz. 5818)
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 13.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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