
UCHWAŁA NR 223/VIII/16/2020 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 30 kwietnia 2020 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z póź. zm.) oraz z art. 6r ust. 2a, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, 
ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
2019 r., poz. 2010 z póź. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa: 
1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. 
3. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, 
4. 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, 

§ 2. Frakcje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Załącznik do Uchwały. 

§ 3. Gmina Konstancin – Jeziorna dostarcza właścicielom nieruchomości zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: do zbierania  
papieru (niebieski), szkła (zielony), metali i tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
i wielomateriałowych (żółty) oraz bioodpadów( brązowy) w ilości niezbędnej do spełnienia 
obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli tych 
nieruchomości. 

§ 4. 1. Gmina zapewni worki( brązowy) do selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne zawierające opady z pielęgnacji terenów zielobych dla zabudowy wielolokalowej. 

2. Zarządca/ Właściciel pobiera worki z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Konstancinie -Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 43 c. 

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne należy zgłaszać  do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna najpóźniej do końca 
dnia roboczego następującego po dacie zdarzenia w następujący sposób: 
1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 

Konstancin-Jeziorna, 
2) pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 

Konstancin-Jeziorna, 
3) telefonicznie - nr tel. 22 48 42 423, 
4) elektronicznie - odpady@konstancinjeziorna.pl. 
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§ 6.  Traci moc uchwała nr 128/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
11 września 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 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin- Jeziorna. 
§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
 

  
 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 
 
 

Agata Wilczek 
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  Tabela 1 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. 

Rodzaj odpadu 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

Odbierane  raz na dwa tygodnie z pojemnika 

czarnego o  pojemności 120 litrów lub 240 

litrów, 1100 litrów, certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 840. 

Papier 

Odbierane raz na dwa tygodnie, w 

worku/pojemniku(certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 840) niebieskim o pojemności 

120 litrów,240 litrów, 1100 litrów.  

Szkło 

Odbierane jeden  raz w miesiącu w 

worku/pojemniku(certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 840) zielonym o pojemności 

120 litrów,240 litrów, 1100 litrów. 

Metale, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

Odbierane raz na dwa tygodnie, w 

worku/pojemniku(certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 840) żółtym o pojemności 120 

litrów,240 litrów, 1100 litrów. 

Bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

Odbierane raz na dwa tygodnie w 

worku/pojemniku(certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 840) brązowym o pojemności 

120 litrów,240 litrów, 1100 litrów. 

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny AGD  

RTV, zużyte opony od samochodów 

osobowych 

 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem. 

Choinki Raz w roku. 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 223/VIII/16/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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Tabela 2 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej. 

Rodzaj odpadu 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

Odbierane trzy razy w tygodniu z czarnych 

pojemników 120 litrów, 240 litrów 1 100 

litrów, certyfikat zgodności z normą PN-

EN 840. 

Papier 

Odbierane jeden raz w tygodniu z 

pojemników niebieskich o pojemności 120 

litrów,240 litrów, 1100 litrów, certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 840. 

Szkło 

Odbieranie jeden  raz w miesiącu z 

pojemników zielonych o pojemności 120 

litrów,240 litrów, 1100 litrów, certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 840. 

Metale, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

Odbierane jeden raz w tygodniu z 

pojemników  żółtych o pojemności 120 

litrów, 240 litrów, 1100 litrów, certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 840. 

Bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

Odbierane  trzy razy w tygodniu z 

pojemników brązowych pojemności 120 

litrów,240 litrów, 1100 litrów, certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 840. Bioodpady 

stanowiące odpady komunalne zawierające 

odpady z pielęgnacji terenów zielonych w 

workach 120 litrów. 

Odpady wielkogabarytowe, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i 

RTV, zużyte opony od samochodów 

osobowych 

  Jeden raz na kwartał zgodnie z 

harmonogramem. 

Choinki  Raz w roku. 
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Tabela 3 

Sposób świadczenia usług przez GPSZOK dla właścicieli nieruchomości, a także 

ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne. 

 

Rodzaj odpadu  

Papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne 

, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne, odpady 

niebezpieczne,  odpady nieklasyfikujące 

się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki 

oraz odpady tekstyliów i odzieży 

Możliwość dostarczenia odpadów do 

wyznaczonego na terenie Gminy Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Czas świadczenia usług Od poniedziałku do soboty. 

Ograniczenia 

Rodzaj odpadu Ilość: 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 

1 m3 na rok w przypadku nieruchomości w 

zabudowie jednorodzinnej, 0,5 m3na rok, na 

jeden lokal mieszkalny w przypadku 

nieruchomości w zabudowie 

wielolokalowej. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr 223/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dnia 30 kwietnia 2020
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 2019 r. poz. 2010 z póż. 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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