Uchwała nr XXVI.284.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 15.12.2016r
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.
Dz.U. z 2016 r , poz 446 ), art. 6r ust.3, 3a, 3b, 3c,3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj Dz.U. z 2016r poz 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się 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.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbierane będą bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujące frakcje
odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metal,
6) szkło,
7) papier,
8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) popiół
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel
nieruchomości ma prawo dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące
frakcje odpadów:
1)odpady komunalne ulegające biodegradacji
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) metal,
5) szkło,
6) ubrania i tekstylia,
7) papier,
8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10)odpady elektryczne i elektroniczne,
11) baterie i akumulatory,
12) chemikalia,
13) opakowania po środkach ochrony roślin
14) przeterminowane leki,
15) budowlane i remontowe w ilości opisanej w ust. 3
16) zużyte opony w ilości opisanej w ust.4
17) popiół
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych odbierane będą odpady budowlane pochodzące z remontów prowadzonych przez mieszkańca
we własnym zakresie w ilości nie większej niż 1000kg na gospodarstwo domowe na rok. Za odpady
budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej1000kg na gospodarstwo domowe na rok będzie pobierana opłata
zgodna z obowiązujący cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.
4. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych odbierane będą zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8szt na gospodarstwo

domowe na rok. Za opony powyżej 8 szt będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem
przyjęcia odpadów do PSZOK.
5. Transport odpadów do PSZOK-u zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 3. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaża nieruchomości
zamieszkałe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnia utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Wyposaża się nieruchomość jednorodzinną w oznakowane worki przeznaczone do segregacji odpadów.
3. Wyposaża się nieruchomość w oznakowane worki przeznaczone na odpady ogrodowe w ilości
maksymalnie 5 szt przy jednym odbiorze.
§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały
§ 5. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych:
1) W punkcie selektywnej zbiórki ustawione są oznaczone pojemniki na poszczególne frakcje odpadów
2) Ustala się możliwość dostarczania odpadów przez mieszkańców do punktu w godzinach otwarcia
podanych na stronie internetowej www.pruszkow.pl
3) Operator Punktu może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie
powstały w gospodarstwie domowym.
4) lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy
zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16:
1) pisemnie,
lub
2) telefonicznie (22) 735 87 99, 735 88 17, 735 88 18
lub
3) elektronicznie na adres e-mail: srodowisko@miasto.pruszkow.pl
w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także
numeru lokalu.
§ 7. Odebrane od właściciela nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 9. Traci moc uchwała nr XII.121.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29.10.2015r
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pruszkowie
Krzysztof Biskupski
Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVI.284.2016
z dnia 15.12.2016r

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:
- w zabudowie jednorodzinnej minimum raz na dwa tygodnie
- w zabudowie wielorodzinnej minimum raz na tydzień.
2. Odpady komunalne zmieszane gromadzone będą w pojemnikach, których pojemność uzależniona będzie
od ilości zamieszkujących osób w danej nieruchomości.
3. Odbieranie odpadów zmieszanych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z
podmiotem odbierającym odpady.
4. W dniu odbioru odpadów zmieszanych pojemniki należy wystawić bezpośrednio przed nieruchomość do
godziny 6.00 lub udostępnić je poprzez otwarcie altany śmietnikowej.
II.ODPADY SEGREGOWANE I POZOSTAŁE
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych:
1a) pojemniki do segregacji odpadów usytuowane w zabudowie wielorodzinnej
 minimum 2 razy w tygodniu
1b) Odbiór worków z odpadami segregowanymi z zabudowy jednorodzinnej minimum 2 razy w miesiącu
2. Punkty odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV:
- ul. Kraszewskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego – każda II sobota miesiąca w godzinach 9-14
- Al. Wojska Polskiego vis a vis LIDLA (przy pętli autobusowej) – każda IV sobota miesiąca w godzinach
9-14
3. Ustala się, że zużyte baterie i przeterminowane leki umieszczane będą w specjalnie oznaczonych
pojemnikach.
3a) Odbiór przeterminowanych leków co 2 tygodnie lub z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
Wykaz aptek i punktów zbierania przeterminowanych leków dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pruszkowie
3b) Pojemniki na zużyte baterie ustawione są w placówkach oświatowych, w punktach handlowych oraz w
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kraszewskiego 14/16, odbiór w miarę potrzeb.
4. Ustala się, że ubrania i tekstylia umieszczane będą w oznakowanych pojemnikach usytuowanych na
terenie miasta lub oddawane bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
5. Ustala się, że zużyte opony odbierane są wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w ilości zgodniej z zapisem w § 2 ust. 4 uchwały..
6. Ustala się, że odpady wielkogabarytowe ( meble, wersalki itp.) odbierane są sprzed nieruchomości
zamieszkałych z następującą częstotliwością:
a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
b) zabudowa wielorodzinna – 2 razy w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości
c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniach i godzinach otwarcia podanych na
stronie internetowej www.pruszkow.pl,
7. Ustala się, że odpady zielone ( trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku )gromadzone

będą w oznakowanych workach oraz w innych nieoznakowanych workach o pojemności do 120 litrów i
odbierane minimum 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do
31 marca raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej gdzie powierzchnia zieleni przekracza 5000m2 dopuszcza się
gromadzenie odpadów zielonych w kontenerach, na których zapotrzebowanie zgłasza się gminie lub
podmiotowi odbierającemu odpady. Przy czym jeden kontener nie może być zamawiany na okres dłuższy
niż 3 dni.
Zagospodarowanie odpadów ogrodowych powstających podczas wycinki lub drzew i krzewów odbywa się
przez mieszkańców we własnym zakresie, na swój koszt.
8. Odbiór chemikaliów, pozostałości po farbach oraz innych odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie
wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Odbiór odpadów budowlanych i remontowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w ilości zgodniej z zapisem w § 2 ust. 3 uchwały.
10. Odbiór choinek po okresie Bożonarodzeniowym ( od 2 stycznia do 15 lutego) raz w tygodniu
bezpośrednio sprzed nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
11. Odbiór popiołu 2 razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, bezpośrednio sprzed
nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy określa w drodze
uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami.
Konieczność zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi związana jest przede wszystkim z wprowadzonymi zmianami w częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych segregowanych, wielkogabarytowych oraz poremontowych.
Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
zakresie częstotliwości odbierania odpadów.

