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UCHWAŁA NR XLII/314/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 12 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 uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ), Rada Miejska w Piastowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Piastowa, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkty 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. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w celu odzysku, przetworzenia lub unieszkodliwienia
obejmuje następujące grupy odpadów:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania z papieru i tektury;
5) opakowania z tworzyw sztucznych;
6) opakowania z metali;
7) opakowania wielomateriałowe;
8) zmieszane odpady opakowaniowe;
9) opakowania ze szkła;
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10) szkło;
11) odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście i bioodpady)
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) baterie i akumulatory;
14) odpady wielkogabarytowe;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe;
16) popioły paleniskowe i żużle;
17) zużyte opony;
18) chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich,
przepracowane oleje etc.);
19) przeterminowane leki;
20) urządzenia zawierające freony;
21) tekstylia i odzież.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,
b) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,
c) opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania z metalu oraz opakowania
wielomateriałowe – z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,
d) opakowania ze szkła – z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
e) odpady biodegradowalne (trawa, liście i bioodpady) - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni
w okresie od kwietnia do listopada zaś od grudnia do marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - z częstotliwością nie rzadziej niż co 7 dni,
b) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura – z częstotliwością nie rzadziej niż co7 dni,
c) opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania z metalu oraz opakowania
wielomateriałowe – z częstotliwością nie rzadziej niż co 7 dni,
d) opakowania ze szkła – z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,
e) odpady biodegradowalne (bioodpady) – z pojemników z częstotliwością nie rzadziej niż co 7 dni,
f) odpady biodegradowalne (trawa i liście) – z worków lub kontenerów na zgłoszenie zarządcy.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i w wyznaczonych aptekach
w godzinach ich pracy;
2) baterie i akumulatory – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
lub w wyznaczonych punktach;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz
w innych okresowo wyznaczonych miejscach;
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4) odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz bezpośrednio spod
nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w terminie podanym do publicznej wiadomości, po
zebraniu zgłoszeń od mieszkańców i administratorów lub zarządców;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych – w
punkcie
selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz nie rzadziej niż1 raz w miesiącu
po zebraniu zgłoszeń od administratorów lub zarządców budynków wielorodzinnych;
6) chemikalia, zużyte opony i urządzenia zawierające freon – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
7) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
8) popioły paleniskowe i żużle- w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz bezpośrednio
spod nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w terminie podanym
do publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców.
§ 5. Ustala się następujący sposób gromadzenia i przekazywania odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki
odpadów komunalnych;
2) na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo – kontenerowy
zbiórki odpadów komunalnych;
3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym należy do przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu na odbiór
i zagospodarowania odpadów komunalnych;
4) rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Piastowa;
5) odpady, o których mowa w § 2 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane;
6) odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane;
7) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Urząd Miasta Piastowa z podmiotem odbierającym odpady;
8) w danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów, niż określone
w harmonogramie odbioru;
9) Burmistrz Miasta Piastowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta harmonogramy
odbioru odpadów komunalnych;
10) w dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom
przedsiębiorcy odbierającego odpady;
11) w zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości;
12) w przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa
z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej
altany;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą
odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów
komunalnych (np. altana śmietnikowa).
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usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

1) na terenie PSZOK znajdują się oznakowane kontenery i pojemniki na następujące frakcje odpadów
komunalnych:
a) papier i tektura, metale, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady
opakowaniowe,
b) szkło, opakowania ze szkła,
c) odpady biodegradowalne,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
h) popioły paleniskowe i żużle,
i) zużyte opony,
j) chemikalia,
k) tekstylia i odzież,
l) urządzenia zawierające freon, ł) przeterminowane leki;
2) transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości
zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt;
3) przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nastąpi wyłącznie po okazaniu
przez dostarczającego obsłudze dokumentu tożsamości potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie
Miasta Piastowa lub potwierdzenia zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) właściciele nieruchomości dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mają obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia w miejscu oraz w sposób wskazany przez pracownika
obsługującego Punkt;
5) pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia
odpadów w przypadku gdy:
a) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w pkt. 1,
b) dostarczone zostaną odpady zawierające azbest,
c) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne,
d) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
e) właściciel nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej dostarczy
odpady w ilości wskazującej na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
6) w przypadku, gdy pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odmówi
przyjęcia odpadów, dostarczający zobowiązany jest do niezwłocznego zabrania odpadów oraz ich
zagospodarowania w sposób zgodny z prawem;
7) lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie.
§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy
zgłaszać do Wydziału Utrzymania Miasta w Urzędzie Miasta Piastowa przy ul. 11-go Listopada 8 w sposób
następujący:
1) pisemnie na adres Urzędu Miasta Piastowa;
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2) telefonicznie (w dni robocze w godzinach: poniedziałek 9:00–18:00, wtorek – czwartek
8:00-16:00, piątek 8:00–15:00) na numer (22) 770 52 43 oraz (22) 770 52 45;
3) elektronicznie na adres e-mail: odpady@piastow.pl ,
2. Zgłoszenie pisemne lub elektroniczne winno zawierać:
1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) adres do korespondencji zgłaszającego;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
4) opis zdarzenia.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
§ 9. Traci moc uchwała: Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016 roku Rady
Miejskiej w Piastowie 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.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

