
 
UCHWAŁA NR XXXII/248/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 
z dnia25 października 2012 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 
3912), Rada Miasta Sulejówek uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Określa   się   szczegółowy   sposób   i zakres   świadczenia   usług   w zakresie   
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  p o ł o ż o n y c h  na  terenie 
Miasta Sulejówek,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy oraz zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a w szczególności: 

1) ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych, 
2) rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,  
3) częstotliwość ich odbierania od właściciela nieruchomości, 
4) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

2. Za  nieruchomość,  na  której zamieszkują mieszkańcy uznaje się nieruchomość, na której 
prowadzone  jest  co  najmniej  jedno  gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe 
stanowi zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz 
mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, 
jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

 
Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych. 

 
§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości 
położonych na terenie Miasta Sulejówek obejmuje :  
1) odebranie zgromadzonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką z terenu 
nieruchomości, 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 189, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146 
i Nr 40, poz. 230,  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 
poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 



2) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników lub worków do selektywnej 
zbiórki odpadów, 

3) stworzenie na terenie Sulejówka Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), 

4) odbiór wyznaczonych frakcji odpadów w ramach „Akcji wystawka”. 
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do : 
1) odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie podczas załadunku lub 

transportu a w przypadku rozsypania się odpadów zobowiązany jest do ich uprzątnięcia, 
2) mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów minimum raz w roku zgodnie 

z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 7. 
3) informowania Urzędu Miasta Sulejówek o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów 

komunalnych. 
 

Zasady  reklamacji  w zakresie  nieprawidłowości  funkcjonowania  systemu  gospodarki  
odpadami komunalnymi. 

 
§ 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  funkcjonowania systemu odbioru 
odpadów komunalnych każdy jego uczestnik może zgłosić reklamację na następujących 
zasadach: 
1) reklamacja  powinna  być  zgłoszona  przez  właściciela  nieruchomości niezwłocznie  po 

zaistnieniu  kwestii spornej, 
2) reklamacja może być zgłoszona telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną do 

Urzędu Miasta Sulejówek, 
3) zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów, 
4) termin załatwienia reklamacji ustala się na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

 
Rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości. 

 
§ 4. 1. Odpady  komunalne z terenu zamieszkałych nieruchomości będą odbierane przez 
przedsiębiorcę według podziału na następujące grupy i frakcje: 
1) Grupa podstawowa obejmująca : 

a. zmieszane odpady komunalne, 
b. szkło, 
c. papier, 
d. tworzywa sztuczne, 
e. metale, 
f. ubrania i tekstylia, 
g. opakowania wielomateriałowe. 

2) Grupa dodatkowa obejmująca : 
a. odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, odpady kuchenne), 
b. przeterminowane lekarstwa, 
c. zużyte baterie i akumulatory, 
d. inne odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i 

lakierach, itp.), 
e. zużyte opony, 
f. odpady wielkogabarytowe, 
g. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 



2. Sposób i miejsce gromadzenia poszczególnych grup i frakcji odpadów komunalnych oraz 
częstotliwość ich odbioru określa załącznik do uchwały. 
3. Ilość  odpadów  komunalnych  odbieranych z zamieszkałych nieruchomości nie jest 
limitowana. 
 

Sposób gromadzenia odpadów oraz częstotliwość ich 
odbierania od właściciela zamieszkałych nieruchomości. 

 
§ 5. 1. Zmieszane odpady komunalne na terenie zamieszkałych nieruchomości gromadzi się 
w pojemnikach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zmieszanych odpadów 
komunalnych zapewnia właściciel nieruchomości.  
2. Nieruchomości, których właściciele lub użytkownicy zadeklarują selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych zostaną dodatkowo wyposażone w pojemniki lub worki do  
selektywnej  zbiórki  odpadów. Pojemniki lub worki  do  selektywnej zbiórki odpadów  
dostarczy przedsiębiorstwo odbierające odpady bez dodatkowej opłaty. 
3. Grupa podstawowa odpadów komunalnych, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt.1, odbierana 
będzie z terenu zamieszkałych nieruchomości regularnie bez względu na ilość 
zgromadzonych odpadów. 
4. W grupie  dodatkowej odpadów komunalnych, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 frakcje 
oznaczone  lit. a, b, c, d, e i g odbierane będą z wyznaczonym na terenie Miasta Sulejówek 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady do PSZOK 
dostarcza samodzielnie każdy właściciel z a m i e s z k a ł e j  nieruchomości. 
5. Frakcje oznaczone lit. e, f i g wchodzące w skład tej grupy odbierane będą w ramach „Akcji 
wystawka” po wcześniejszym ogłoszeniu przez przedsiębiorstwo ich zbiórki. „Akcja 
wystawka” zapewnia odbiór f rakcj i  odpadów komunalnych objętych tym sposobem 
odbioru, wystawionych na chodnik lub pobocze (przed posesję) do godziny 06:00 w dniu 
wyznaczonym na ich zbieranie. 
6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa Załącznik do niniejszej uchwały.  
7. Terminy odbioru przez przedsiębiorstwo poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
oraz termin mycia pojemników zostaną określone w harmonogramie odbioru odpadów, 
który będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek, na 
tablicach ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie Sulejówka. 
 

Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
 
§ 6. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) organizuje 
przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne w miejscach wskazanych przez Urząd 
Miasta Sulejówek. 
2. Lokalizacja PSZOK zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Sulejówek, na tablicach ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie 
Sulejówka. 
3. Przedsiębiorstwo organizujące PSZOK zobowiązane jest do : 

1) utwardzenia jego terenu, 
2) odprowadzenia wód opadowych z terenu PSZOK do kanalizacji deszczowej w sposób 

wymagany przepisami prawa lub do szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości 
płynnych, 

3) ponoszenia kosztów odbioru wód opadowych z terenu PSZOK, 



4) wykonania oznakowanych : wiat, boksów i pojemników do gromadzenia poszczególnych 
frakcji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) przyjmowania poszczególnych frakcji odpadów co najmniej raz w tygodniu w godzinach 
od 11.00 do 19.00. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 
§ 8. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  opublikowania  w 
Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego,  jednak   nie  wcześniej  niż z dniem 
1 lipca 2013r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Sulejówek 

 
 

Adam Lesiński 
  



 
UZASADNIENIE  

UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 
Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Sulejówka zostaną objęci zorganizowanym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
System ten tworzyć będą podjęte przez Radę Miasta uchwały, będące prawem miejscowym, 
określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Obowiązkowe uchwały Rada Miasta powinna podjąć do 31 grudnia 2012 r.  
Pierwszą z ww. uchwał jaką przedkładamy Radzie Miasta jest uchwała w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób 
świadczenia usług, opracowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy. 
Zasady określone w tej uchwale stanowić będą między innymi podstawę do opracowania 
SIWZ dla przetargu na wyłonienie przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z 
terenu Sulejówka.  
Uchwała określa również podział odpadów na grupy i frakcje, obowiązki wszystkich stron 
systemu  tj.   mieszkańców,   przedsiębiorstwa  odbierającego  śmieci  i  Miasta  oraz  sposób 
i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, ale wejdzie w życie od dnia uruchomienia systemu 
gospodarowania odpadami tj. od 1 lipca 2013r. 



Załącznik  do Uchwały Nr XXXII/248/2012  
Rady Miasta Sulejówek  z dnia 25 października 2012 r. 

 
SPOSÓB I MIEJSCE GROMADZENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH ODBIORU 

 

Grupa odpadów 
komunalnych 

Frakcja odpadów komunalnych Sposób gromadzenia 
Miejsce 

gromadzenia 

Miejsce i częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych 

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna 

GRUPA 
PODSTAWOWA 

zmieszane odpady komunalne pojemniki 120l, 240l,  1100l 
zakupione przez właściciela 

nieruchomości 
teren nieruchomości raz na dwa tygodnie dwa razy w tygodniu 

szkło worki z tworzyw sztucznych 
oznaczone napisem „SZKŁO” 

dostarczone przez 
przedsiębiorcę 

teren nieruchomości raz na miesiąc raz na dwa tygodnie 

papier, tworzywa sztuczne, 
metale, ubrania i tekstylia, 
opakowania wielomateriałowe 

worki z tworzyw sztucznych lub 
pojemniki oznaczone napisem 

„ MIX” dostarczone przez 
przedsiębiorcę 

teren nieruchomości raz na miesiąc raz na dwa tygodnie 

GRUPA 
DODATKOEWA 

odpady ulegające biodegradacji worki z tworzyw sztucznych lub 
pojemniki oznaczone napisem 

„BIOODPADY” dostarczone 
przez przedsiębiorcę 

PSZOK * min. raz na tydzień 

przeterminowane lekarstwa, 
zużyte baterie i akumulatory, inne 
odpady niebezpieczne (chemikalia, 
świetlówki, opakowania po 
farbach i lakierach, itp.) 

oznakowane pojemniki lub 
worki z tworzyw sztucznych 

PSZOK * min. raz na kwartał 

odpady wielkogabarytowe,  „Akcja wystawka” odpady 
wystawianie przed 

nieruchomość na chodnik lub 
pobocze 

teren nieruchomości odbiór sprzed posesji min. raz na rok 

zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 

kontener PSZOK * min. raz na kwartał 
„Akcja wystawka” teren nieruchomości odbiór sprzed posesji min. raz na rok 

 


