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UCHWAŁA NR 290/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie 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, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1579), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miejska
w Grodzisku Mazowieckim uchwala, 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 oraz 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr 147/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urzęd. Woj. Mazow. 3871 ze zm.).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska
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Załącznik do uchwały Nr 290/2020
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2020 r.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane:
- szkło (bezbarwne i kolorowe),
- papier,
- bioodpady,
- opakowania wielomateriałowe,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) przyjmuje się następujące odpady komunalne selektywnie zbierane:
a) odpady niebezpieczne,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe;
c) zużyte baterie i akumulatory;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) ) zużyte opony;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igiły i strzykawki;
i) odpady tekstyliów i odzieży;
j) pozostałe odpady określone w pkt 1 lit. b
- w punktcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej "PSZOK"
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b) tiret pierwsze do tiret szóste odbierane są z następujących
pojemników lub worków:
1) szkło (bezbarwne i kolorowe), w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego gromadzone
w workach LDPE lub w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO",
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury gromadzone w workach LDPE lub
w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER",
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3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (w tym: odpady opakowaniowe z metali,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) gromadzone w workach LDPE lub w pojemnikach koloru
żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE",
4) bioodpady gromadzone w workach LDPE koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" ,
3. Z zastrzeżeniem rodzajów odpadów określonych w ust. 4 w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których
mowa w § l ust. l oraz przyjmuje w PSZOK bez ograniczeń ilościowych oraz dokonuje się ich
zagospodarowania.
4. Następujące rodzaje odpadów selektywnie zbieranych przyjmowane są przez PSZOK, w celu ich
zagospodarowania w ilościach w sumie nieprzekraczających od danego mieszkańca gminy:
1) meble i odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg rocznie
2) opony za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn w ilości do 4 szt. rocznie
3) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) nie zawierające gruzu w ilości do 300 kg lub 1 m3 objętości rocznie;
b) gruz budowlany w ilości do 750 kg rocznie.
5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
6. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach
nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej osiedlowej, nastąpi po
zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
7. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina Grodzisk Mazowiecki wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości
zabudowy jednorodzinnej objętych systemem w pakiet startowy worków LDPE do selektywnego zbierania
odpadów, odrębnie worki na: szkło (koloru zielonego) – 2 szt., papier (koloru niebieskiego) - 2 szt., odpady
metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (koloru żółtego) – 5 szt., bioodpady (koloru
brązowego) – 5 szt. oraz dodatkowo gmina wyposaża właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej
w każdy rodzaj worka LDPE, o którym mowa wyżej w ilości równej workom odebranym z odpadami,
nie większej niż określona w pakiecie startowym na cykl odbioru.
§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów
zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej
niż 1 x 2 tygodnie;
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa
sztuczne od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 1 - odbywać się będzie w terminach podanych
przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
3) odbiór bioodpadów od właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie w terminach podanych przez
odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż:
a) z zabudowy wielolokalowej
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na tydzień;
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc.
b) z zabudowy jednorodzinnej:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie;
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc.
4) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów
zabudowy wielolokalowej odbywać się będzie nie rzadziej niż l x tydzień;
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5) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzywa
sztucznego, bioodpadów oraz szkła (białego i kolorowego) od właścicieli nieruchomości z obszarów
zabudowy wielolokalowej odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 x tydzień;
6) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 3. 1. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się
w następujący sposób:
l) właściciele nieruchomości i mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą samodzielnie dostarczyć do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zgodnie z zasadmi określonymi w uchwale.
2) Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie także w wyznaczonych punktach zbiórki tych
odpadów - punktach aptecznych. Informacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd
Miejski w Grodzisku Mazowieckim.
2. Uchwała nr 224/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk
Mazowiecki określa szczegółowe zasady świadczenia usług przez PSZOK.
§ 4. Określa się następujący 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:
1) niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane
jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego; dopuszcza się dokonanie
zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej;
2) zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków
zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
4) zgłoszenie należy wnieść na piśmie do siedziby Urządu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub drogą
mailową na adres: reklamacja.odpady@grodzisk.pl, niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia
polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

