
UCHWAŁA NR XXV/143/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy Pionki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pionki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 
przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 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. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są bezpośrednio 
z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych odpady określone w § 6 ust. 1. 

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte opony, 

10) niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne), 

11) popiół i żużel z palenisk domowych.

2.  Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

3.  Harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy  Pionki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pionki. 

4.  Harmonogram będzie również przekazany mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne na terenie Gminy Pionki na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym przedsiębiorcą i Gminą Pionki. 

5.  Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję 
w miejscu ułatwiającym swobodny dojazd dla odbierającego. 
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6.  Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 będą odbierane w każdej ilości, za wyjątkiem zużytych opon, 
które będą odbierane nie więcej niż jednorazowo 8 szt. zgodnie z częstotliwością o której mowa w § 5 . 

7. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, nie wymienionych w ust. 1 odbywać się 
będzie w wyznaczonych na terenie Gminy Pionki stałych punktach odbioru: 

1) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w szkołach 
i budynku Urzędu Gminy oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów; 

2) przeterminowane leki należy przekazywać do stałych punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie punktów 
aptecznych oraz placówek służby zdrowia oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 4. 1. Gmina Pionki przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości 
zamieszkałych w worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Worki będą dostarczane właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady, o którym mowa w § 3 ust.4, z uwzględnieniem ilości odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości 
oraz liczby osób na nich zamieszkałych, z zachowaniem następujących kryteriów: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych na odpady segregowane na każdą frakcję oddzielnie (papier, tworzywa 
sztuczne zbierane razem z metalami i odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi, szkło, bioodpady): 

a) po jednym worku o pojemności minimalnej 120 l na każde zamieszkujące daną nieruchomość dwie osoby, 

b) w przypadku gospodarstw domowych liczące od dwóch do ośmiu osób dwa worki o pojemności minimalnej 
120 l każdy, 

c) w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej 8 osób worki o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania, przy ilości normatywnej 30 l na osobę.

2) dla nieruchomości zamieszkałych na odpady niesegregowane (zmieszane): 

a) po jednym worku o pojemności minimalnej 120 l na każde zamieszkujące daną nieruchomość dwie osoby, 

b) w przypadku gospodarstw domowych liczących od dwóch do ośmiu osób dwa worki o pojemności 
minimalnej 120 l każdy, 

c) w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej 8 osób worki o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania, przy ilości normatywnej 30 l na osobę.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady – co najmniej raz w miesiącu, a w okresie od 
1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielorodzinnych; 

2) odpady zbierane selektywnie: 

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - co najmniej raz w miesiącu; 

- szkło – co najmniej raz na 2 miesiące; 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – co 
najmniej dwa razy w roku, 

- popiół i żużel z palenisk domowych co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

§ 6. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonym przez Gminę Pionki 
odbierane są, dostarczone przez właścicieli nieruchomości i zebrane w sposób selektywny niżej wymienione 
odpady komunalne: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 
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5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, w ilości nie więcej niż 8 szt. w okresie półrocznym, 

10) odpady niebezpieczne, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) odpady niekwalifikujące 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, 

13) zużyte baterie i akumulatory, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości nie większej niż 300 kg na mieszkańca 
w gospodarstwie domowym w okresie roku kalendarzowego, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

16) popiół i żużel z palenisk domowych.

2.  Pracownicy obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mają prawo odmówić 
przyjęcia innych niż wymienione w ust. 1 odpadów. 

3. Oddający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika 
obsługi PSZOK, 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

4.  Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny, mieszkańcy Gminy Pionki dostarczają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Jedlnia czynny jest dwa razy w tygodniu: wtorek w godz. 9.00 -11.00 i czwartek w godz. 15.00 – 17.00, 
z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.  Informacje o godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania 0dpadów komunalnych jest dostępna: na 
stronie internetowej Gminy Pionki, w siedzibie Urzędu Gminy Pionki.

§ 8. 1. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki, 

2) telefonicznie pod numer telefonu: 48/384-84-00, 

3) drogą e-mail: ug@gmina-pionki.pl.

2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, 
w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, a także opis zdarzenia będący przyczyną 
zgłoszenia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 
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§ 11. Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gonciarz
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