UCHWAŁA NR 45/VIII/5/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną opłatę
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 tekst jednolity ze zm) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tekst jednolity ze zm.), Rada Miejska
Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbierane są one w każdej ilości następujące frakcje:
1) odpady segregowane - papier,
2) odpady segregowane - szkło,
3) odpady segregowane - metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady segregowane ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszane odpady komunalne, a ponadto odbierane będą:
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- choinki.
§ 2. 1. Gmina Konstancin-Jeziorna dostarcza właścicielom nieruchomości z zabudowy
jednorodzinnej worki do selektywnego zbierania odpadów segregowanych: papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w ilości niezbędnej do spełnienia
obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Przy kolejnych odbiorach obowiązuje
zasada worek za worek.
2. W zabudowie wielolokalowej selektywne zbieranie odpadów segregowanych odbywa się
w systemie pojemnikowym.
§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady biodegradowalne - jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady zmieszane - jeden raz na dwa tygodnie,
c) odpady segregowane - szkło - jeden raz w miesiącu,
d) odpady segregowane - papier - dwa razy w miesiącu,
e) odpady segregowane - metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu,
f) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku,
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h) zużyte opony - dwa razy w roku,
i) choinki - jeden raz w roku.
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) odpady segregowane - papier - jeden raz w tygodniu,
b) odpady segregowane - metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w tygodniu,
c) odpady biodegradowalne – trzy razy w tygodniu,
d) odpady zmieszane - trzy razy w tygodniu,
e) odpady segregowane - szkło - jeden raz w miesiącu,
f) odpady wielkogabarytowe - jeden raz na kwartał,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz na kwartał,
h) zużyte opony - dwa razy w roku,
i) choinki – dwa razy w roku.
§ 4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach pracy odbiera
dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny, niżej
wymienione frakcje odpadów komunalnych:
1) odpady segregowane - papier,
2) odpady segregowane - szkło,
3) odpady segregowane - metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady segregowane ulegające biodegradacji,
5) odpady wielkogabarytowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zmieszane odpady komunalne,
8) przeterminowane leki,
9) zużyte opony,
10) odpady remontowo - budowlane,
11) zużyte baterie,
12) inne odpady komunalne w szczególności: chemikalia i opakowania po nich, lampy
fluorescencyjne, termometry rtęciowe itp.
§ 5. Zużyte baterie oraz przeterminowane leki zbierane są również w wyznaczonych punktach na
terenie gminy.
§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym
podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczegółowymi.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne
lub prowadzącego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać:
1) pisemnie lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy, ul.
Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin - Jeziorna,
2) drogą e-mailową na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr 671/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
22 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Aleksandra Kostrzewska
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dnia 5 marca 2019 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną
opłatę.
Działając na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tekst jednolity ze zm.) po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska określa w drodze uchwały
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. Uchwała określa
częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości uwzględniając efektywne działanie
systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska. Zakres świadczonych usług
zaplanowano tak, aby odbiór odpadów przebiegał w sposób sprawny i dogodny dla mieszkańców
gminy. Uchwała określa również 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. Przyjęte w uchwale uregulowania w pełni wyczerpują delegację ustawową
zawartą w powołanych na wstępie przepisach ustawy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.
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