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UCHWAŁA NR 471/XXXIII/2017
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za wnoszoną do Gminy Lesznowola opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady:
a) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach,
c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali – z możliwością umieszczania w pojemniku lub worku
przeznaczonym do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych,
d) tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
e) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone w okresie
od 1kwietnia do 30 listopada,
2) zebrane w pojemnikach lub workach odpady komunalne zmieszane,
3) wystawione przed posesję meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
2. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie z pojemników lub worków odpowiednio
oznaczonych przez mieszkańców i odbieranych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów na
podstawie umowy z Gminą Lesznowola.
§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane są w każdej ilości dostarczone przez mieszkańców zebrane
w sposób selektywny wymienione odpady komunalne:
1) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach,
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3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
4) tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) wykładziny, dywany i tekstylia,
8) zużyte tonery,
9) zużyte opony,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
12) żarówki i świetlówki,
13) przepracowane oleje silnikowe i zużyte płyny chłodnicze,
14) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
16) pojemniki opróżnione i zawierające: farby, oleje i lakiery w oryginalnych opakowanych.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie:
1) odpady papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury:
a) 1 raz na 2 tygodnie - w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) 1 raz w tygodniu - w zabudowie wielorodzinnej,
2) metale, tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych i metali oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe:
a) 1 raz na 2 tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) 1 raz w tygodniu - w zabudowie wielorodzinnej,
3) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła:
a) 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) 2 razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone
odbierane okresowo zgodnie z § 1 ust.1 pkt. e):
a) 2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej,
b) 2 razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wykładziny, dywany
i tekstylia, zużyte tonery, opony, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, żarówki i świetlówki,
przepracowane oleje silnikowe i płyny chłodnicze, odpady rozbiórkowe i budowlane oraz inne odpady poza
zmieszanymi odpadami komunalnymi z wyłączeniem odpadów, których utylizacja wymaga
specjalistycznego sprzętu do ich transportu (papa, eternit, tok substancje chemiczne, stężone kwasy,
substancje wybuchowe i radioaktywne):
a) 2 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej,
b) 2 razy w roku dla zabudowy wielorodzinnej.
2. Określa się następującą częstotliwość odbioru komunalnych odpadów zmieszanych:
1) 1 raz w tygodniu dla zabudowy jednorodzinnej,
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2) 2 razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej,
3) 2 razy w miesiącu dla zabudowy letniskowej.
3. Harmonogram odbioru odpadów będzie udostępniony właścicielom nieruchomości zamieszkałych,
z których odbiór odpadów komunalnych ma być dokonywany.
4. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem we wszystkie
dni tygodnia z wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 6:30 – 20:00
5. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej miejscowości dzień tygodnia, w którym następuje odbiór
odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów następuje w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu wolnym lub w innym ustalonym z góry terminie zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.
6. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 17:00.
7. Organizowany jest dwukrotny odbiór choinek w okresie 10 stycznia – 20 luty.
8. Reklamacje dotyczące niewłaściwej jakości świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych należy zgłaszać drogą:
1) telefoniczną - pod nr. 22-700 01 01 do 04 wew. 102
2) elektroniczną – rok@lesznowola.pl
3) w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lesznowola, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 05-506
Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60.
§ 4. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i poremontowe i inne odpady odbierane
w ramach „gabarytów”, choinki oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone będą odbierane
z nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość,
2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przy miejscu gromadzenia odpadów
komunalnych stałych dla danej nieruchomości.
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, choinki i odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone należy
wystawiać 1 dzień przed terminem ich odbioru w danej miejscowości zgodnie z obowiązującym
harmonogramem odbioru.
§ 5. Tracą moc:
1. Uchwała Nr 347/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2013r. poz. 5083).
2. Uchwała Nr 400/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2013r. poz. 10186).
3. Uchwała Nr 510/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2014r. poz. 4957).
4. Uchwała Nr 93/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015r. poz. 5374).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Maria Korlak

