PROJEKT

Uchwała Nr ………………
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy
Michałowice uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice 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, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVI/236/2013 Rady Gminy
Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, oraz tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 1.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje
odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) frakcja sucha, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, drewno;
3) szkło;
4) odpady zielone (trawa, liście);
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) popiół.
Odpady, o których mowa w ust. 1 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Michałowice (zwanym dalej „Regulaminem”), będą traktowane jako odpady
niesegregowane (zmieszane).
Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie.
Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą
odbierane.
Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrywa koszt
wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyjątkiem worków na
odpady budowlane i rozbiórkowe.
Zapewnienie pojemników/worków na popiół jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
Pojemniki, o których mowa w ust. 5 właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz poddaje okresowemu czyszczeniu
i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Gminę Michałowice z podmiotem odbierającym odpady.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zamieszczony będzie na stronie
internetowej Gminy oraz podmiotu odbierającego odpady.
W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone
w harmonogramie odbioru.

10. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy udostępnić pojemniki i worki w otwartej
altance śmietnikowej wydzielonej w linii ogrodzenia lub wystawić je przed ogrodzenie
terenu nieruchomości do godziny 6:00.
11. W przypadku braku altanki śmietnikowej należy wystawiać pojemniki i worki przed
wejście na teren nieruchomości.
12. Popiół odbierany będzie po wcześniejszym (minimum dwa dni robocze przed planowanym
odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice,
w okresie od 1 października do 30 kwietnia, raz w miesiącu sprzed posesji.
13. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
odbierane będą jako „wystawka” raz w miesiącu po wcześniejszym (minimum dwa dni
robocze przed planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy
Michałowice.
14. Popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
odbierane będą w przypadku ich wystawienia przed nieruchomość w dniu ich odbioru do
godziny 6:00 lub wieczorem dnia poprzedniego.
15. Worki na odpady zbierane selektywnie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
16. W przypadku umieszczania odpadów zielonych, popiołu i szkła w workach ich waga nie
może wynosić więcej niż 25 kg.
§ 2.
Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) frakcja sucha:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą raz na miesiąc;
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą raz na dwa tygodnie;
3) szkło:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą raz na dwa miesiące;
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą raz na dwa tygodnie;
4) odpady zielone – odbierane będą dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia
do 15 grudnia;
5) popiół – odbierany będzie po wcześniejszym (minimum dwa dni robocze przed
planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice,
w okresie od 1 października do 30 kwietnia, raz w miesiącu sprzed posesji;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– odbierane będą jako „wystawka” raz w miesiącu, po wcześniejszym (minimum dwa
dni robocze przed planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu
Gminy Michałowice:
a) w pierwszy poniedziałek miesiąca z terenu miejscowości: Komorów, Granica,
Nowa Wieś;
b) w pierwszy wtorek miesiąca z terenu miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Reguły,
Sokołów, Suchy Las, Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz
Mała;
Jeśli odbiór przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to odbiór będzie miał miejsce
w następnym tygodniu;
7) przeterminowane leki – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,
ustawionych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia oraz w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;

8) chemikalia – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
9) zużyte opony – pozostawia się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
10) zużyte baterie i akumulatory – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach, ustawionych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych oraz w
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – pozostawia się w
odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
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§ 3.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (zwany dalej „PSZOK”) przyjmowane będą następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) frakcja sucha, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, drewno;
2) szkło;
3) odpady zielone;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) zużyte opony;
10) popiół.
PSZOK znajduje się w Regułach przy ul. Granicznej 6. Otwarty jest, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy, we wtorki w godzinach od 7:00 do 13:00, w czwartki od
13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.
Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów w PSZOK jest okazanie dowodu
uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy
Michałowice, za miesiąc poprzedni.
W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: papa, styropian
budowlany, odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojeniowe, części
samochodowe (z wyłączeniem opon), odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet), odpady w opakowaniach cieknących oraz odpady w ilościach
wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.
Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają i finansują we własnym zakresie.
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce
gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić.

§ 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 selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych:
1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice w terminie 2 dni roboczych od
stwierdzenia takiego zdarzenia.
2) zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości dokonuje:
a) pisemnie;
b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: odpady@michalowice.pl;
c) telefonicznie na nr telefonu 22 350 91 11;
d) osobiście.
3) zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu
do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia
usługi.
4) zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt. 1 oraz anonimowe nie będą
rozpatrywane z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.

UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy ma obowiązek na nowo określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
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.
Projekt uchwały poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi,
w trakcie których nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.
Postanowieniem z 27 kwietnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszkowie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 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.

