
UCHWAŁA NR X/40/15
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 maja 2015 r.

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 przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim Rada Gminy 
Kampinos uchwala co następuje:

§ 1. Określa się 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.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne  – w każdej 
ilości,

2) szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, chemikalia 
(opakowania po farbach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, nawozach, aerozole, środki 
czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach), meble 
i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 
popiół – zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości.

§ 3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przejmuje się obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z uwzględnieniem norm, 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos.

§ 4. Na terenie gminy Kampinos obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w postaci:

1) pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne,

2) worek niebieski na papier,

3) worek zielony na szkło,

4) worek żółty na tworzywa sztuczne,  metale, opakowania wielomateriałowe, .

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

Rodzaj odpadu zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna

Komunalne odpady 
zmieszane oraz 
bioodpady 
stanowiące odpady 
komunalne

nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Odpady segregowane 
(szkło, papier, 
tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania 
wielomateriałowe)

nie rzadziej niż raz na miesiąc nie rzadziej niż raz na miesiąc
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Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki – do pojemników ustawianych w aptekach - w godzinach ich pracy,

2) zużyte baterie i akumulatory -  do pojemników ustawionych w placówkach oświaty, w Urzędzie Gminy, 
w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym - w godzinach ich pracy i do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

4) lampy żarowe, halogenowe, świetlówki do sklepów ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym lub do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

5) chemikalia (opakowania po farbach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, nawozach, aerozole, 
środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach) do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

6) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

7) popiół do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

8) odpady zielone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

9) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

10) poddanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji 
kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości 
dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 6. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów świadczy usługi, 
polegające na przyjmowaniu bezpłatnie, każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych, takich jak: odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, komunalne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, popiół.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych odpady komunalne określone w § 6 ust. 1 zebrane w sposób selektywny.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza do 
Urzędu Gminy w Kampinosie ul Niepokalanowska 3, w dowolnej formie, to jest osobiście, telefonicznie, pisemnie 
pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/126/12 Rady Gminy Kampinos 
z dnia 28 listopada 2012 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Id: 6283E753-0C8B-4A0F-AFB4-449874239DC0. Podpisany Strona 2




