UCHWAŁA NR 749/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa:
a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
b) częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych
§ 2.
1. Rodzaje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposób świadczenia usług
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Załącznik Nr
1 do uchwały.
2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość
odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 3
3. Ilość odbieranych odpadów z porządkowania terenów zielonych ustala się średnio 21,25 kg/mieszkańca w ciągu
roku
§ 3.
Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa Załącznik Nr
2 do uchwały.
§ 4.
Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa Załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 5.
Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości określa Załącznik Nr 4.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 7BC51EF6-FB64-4F4E-9F3D-85BA1022F2CC. Podpisany
Strona 1

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Swat Andrzej
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 749/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 11 listopada 2012 r.

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

RODZAJ ODPADÓW

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

WIELORODZINNA

Zmieszane odpady komunalne

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie .

Odbierane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień .

Odpady suche (tworzywa
sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe,
tekstylia)

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na tydzień .

Bioodpady, w tym odpady
zielone

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie - Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień - listopad.
w okresie kwiecień - listopad .

Odbiór szkła

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc .

Odbierane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie .

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady przyjmowane
Nieodpłatna możliwość dostarczenia odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w PSZOK:
(PSZOK) wyznaczonych na terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem odpadów takich jak:
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt - odpady komunalne zmieszane,
elektroniczny i elektryczny,
- papa,
budowlane i rozbiórkowe, leki - styropian,
przeterminowane, zużyte baterie - wskazujących, iż źródło pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia
i akumulatory, odpady zielone
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem
z ogrodów, odpady
utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych ilościach
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opakowaniowe ze szkła,
Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.
tworzywa sztuczne, metale,
chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe
itd.).
Uwagi:
Przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 749/XXVII/2012.
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 listopada 2012 r.

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne

RODZAJ ODPADÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Zmieszane odpady komunalne

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

Odpady suche (tworzywa sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe, tekstylia)

Odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc

Bioodpady, w tym odpady zielone

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie kwiecień – listopad.

Odbiór szkła

Odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady przyjmowane w PSZOK:
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, budowlane i rozbiórkowe, leki
Możliwość dostarczenia zgodnie z cennikiem punktu selektywnej zbiórki odpadów
przeterminowane, zużyte baterie i akumulatory,
(PSZOK), selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
odpady zielone z ogrodów, odpady opakowaniowe ze
szkła, tworzywa sztuczne, metale, chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.).
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Uwagi:
Przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 749/XXVII/2012.
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 listopada 2012 r.

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

RODZAJ ODPADÓW

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

WIELORODZINNA

Zmieszane odpady komunalne

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

Odbierane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.

Odpady suche (tworzywa
sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe,
tekstylia)

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.

Bioodpady, w tym odpady
zielone

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie - Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień - listopad.
w okresie kwiecień - listopad.

Odbiór szkła

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

Odbierane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady przyjmowane
Nieodpłatna możliwość dostarczenia odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w PSZOK:
(PSZOK) wyznaczonych na terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem odpadów takich jak:
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt - odpady komunalne zmieszane,
elektroniczny i elektryczny,
- papa,
budowlane i rozbiórkowe, leki - styropian,
przeterminowane, zużyte baterie - wskazujących, iż źródło pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia
i akumulatory, odpady zielone
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem
z ogrodów, odpady
utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych ilościach
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opakowaniowe ze szkła,
Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.
tworzywa sztuczne, metale,
chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe
itd.).
Uwagi:
Przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 749/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 listopada 2012 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPAD
ZMIESZANE
BIODEGRADOWALNE
TWORZYWA SZTUCZNE
WIELOMATERIAŁOWE
METAL
SZKŁO
TEKSTYLIA
PAPIER
ZIELONE
MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
OPONY
ODPADY ELEKTRYCZNE
I ELEKTRONICZNE
BATERIE, AKUMULATORY
CHEMIKALIA
PRZETERMINOWANE LEKI

PROCESY
ODZYSKU 1)
R1, R15
R1, R3, R10

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA 1)
D1, D10, D11
D10, D11

R1, R5, R14, R15
R1, R5, R14, R15
R4, R5, R14
R5, R14, R15
R1, R14, R15
R1, R3, R14,R15
R1, R3, R10

D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11

R1, R5, R15

D1, D10, D11

R5

-

R5, R14, R15

-

R6
R2, R6
R1

D5, D16
D5, D16
D10, D11

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm..):
Załącznik nr 5
PROCESY ODZYSKU
R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników
R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
R6 Regeneracja kwasów lub zasad
R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń
R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów
R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju
R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby
R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od
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R1 do R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1
do R11
R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych
w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu,
gdzie odpady są wytwarzane)
R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
Załącznik nr 6
PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych
D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)
D3 Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)
D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż
niebezpieczne
D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz *
D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz
D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której
powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach
od D1 do D12 (np. fermentacja)
D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku
której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych
w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)
D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie
D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu
D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)
D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w punktach od D1 do D12
D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1
do D13
D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14
(z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)
D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do
unieszkodliwiania
* Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem.
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art.
6r
ust.
3 ustawy
z dnia
13
września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), rada gminy może określić 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.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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