Uchwała Nr XXXII/220/2016
Rady Miasta Pionki
z dnia 25.10.2016 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Rada Miasta
Pionki uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się że statystyczny mieszkaniec rocznie wytwarza około 2 m3 odpadów komunalnych.
2. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Pionki i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczaną 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 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2.1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady mokre i popiół;
2) zebrane selektywnie odpady: papier i tektura; metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe;
3) szkło i szkło opakowaniowe;
4) odpady zielone, z tym że odbiór odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej w ilości do 240 l.
jednorazowo co dwa tygodnie i terminie odbioru tych odpadów tylko w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie;
8) zużyte opony.
2. 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 Pionki.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie, będą traktowane, jako odpady zmieszane.
4. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą
odbierane.
5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Gminę Miasto Pionki z podmiotem odbierającym odpady.
6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w
harmonogramie odbioru.
7. Harmonogram odbioru odpadów zamieszczony będzie na stronie internetowej miasta oraz
przekazywany dwa razy do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem przez Gminę
Miasto Pionki lub operatora.
§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
następujący sposób:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
b) zbierane selektywnie:
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- papier i tektura - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- szkło i opakowania szklane - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) bioodpady – nie rzadziej niż co dwa tygodnie z zastrzeżeniem odbioru odpadów zielonych tylko w
okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w ilości jednorazowo do 240 l z jednej nieruchomości;
d) odpady wielkogabarytowe oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opony –
raz na miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca po zgłoszeniu telefonicznym do operatora,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu
b) zbierane selektywnie;
- papier i tektura - nie rzadziej dwa razy na miesiąc,
- szkło i opakowania szklane - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy na
miesiąc,
c) Bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w
pozostałym okresie raz na miesiąc
d) odpady wielkogabarytowe oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – raz na
miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca po zgłoszeniu telefonicznym do operatora.
§ 4. 1. Ustala się utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Pionkach przy ul. Zakładowej 7.
2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać nieodpłatnie odpady
komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Pionek zebrane w sposób selektywny, w tym:
− przeterminowane leki i chemikalia,
− tekstylia,
− zużyte baterie i akumulatory,
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
− meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe
− zużyte opony,
− odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, szkło kolorowe, papier, tektura, plastik,
opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
− świetlówki, żarówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje.
3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpłatnie odpady
zielone z nieruchomości zamieszkałych zebrane w sposób selektywny.
4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczają odpady
samodzielnie i na swój koszt.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Zakładowej 7 i
świadczy usługi we wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do
13.00, poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.
5. Pracownicy obsługujący punkty mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione
w ust. 2.
§ 5.1. 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 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
2. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Pionki przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciela
nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od
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stwierdzenia takiego zdarzenia.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt.1 właściciel nieruchomości dokonuje:
1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : burmistrz@pionki.pl lub
r.szwabowicz@pionki.pl ;
2) telefonicznie na nr telefonu 48 3414201 lub 48 3414208
3) osobiście.
4. Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego
zgłoszenia oraz podpis.
5. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt 1) oraz anonimowe nie będą rozpatrywane z
zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Pionki Nr XXVIII/166/2016 z dnia 31 maja 2016 roku 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2016 r.
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UZASADNIENIE
Proponowana uchwała uchyla obowiązującą uchwałę Rady Miasta Nr XXVIII/166/2016 z dnia 31
maja 2016 roku w celu zmiany okresu odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej z okresu
od 1 kwietnia do 31 października na okres od 1 kwietnia do 30 listopada. Pozostałe zapisy poprzednio
podjętej uchwały pozostają bez zmian.
Wydłużenie okresu odbierania odpadów zielonych jest uzasadnione potrzebą zagospodarowania
odpadów zielonych zbieranych w listopadzie w związku z trwającym okresem wegetacyjnym roślin
ogrodowych. Ostatni termin zbierania odpadów zielonych był w dniu 18.10.2016 r. Mieszkańcy miasta
zgłaszali problem zagospodarowania odpadów zebranych w listopadzie.
W związku z art. 6 r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), gmina ma obowiązek ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian
za uiszczaną 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 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest
bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.
Pionki, 21.10.2016 r.
Sporządził: Ryszard Szwabowicz
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