
UCHWAŁA NR XXVIII/126/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowaniem tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

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

1) Komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości. 

2) Szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, 
kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do 
konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 
– zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości. 

3) Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
nie wymagających od Starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – 
w każdej ilości. 

§ 2. Na terenie gminy Kampinos obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunlanych 

1) Pojemnik na odpady niesegregowane ( zmieszane) 

2) Worek zielony na szkło 

3) Worek żółty na tworzywa sztuczne+papier+metale+opakowania wielomateriałowe 

4) Worek fioletowy na odpady higieniczne. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
zamieszkałych: 

 
Rodzaj odpadu Nieruchomości mieszkalne 

w zabudowie jednorodzinnej 
i zagrodowej 

Nieruchomości mieszkalne 
w zabudowie wielolokalowej 

Komunalne odpady zmieszane (niesegregowane) Co najmniej jeden raz w miesiącu Co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie 

Odpady segregowane (Szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale, wielomateriałowe, odpady 

higieniczne) 

Co najmniej jeden raz w miesiącu Co najmniej jeden raz 
w miesiącu 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) Przeterminowane leki – do pojemników ustawianych w aptekach - w godzinach ich pracy. 

2) Zużyte baterie - do pojemników ustawionych w placówkach oświaty, Urzędzie Gminy, w sklepach ze sprzętem 
oświetleniowym, elektrycznym - w godzinach ich pracy lub do mobilnych punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem do czasu utworzenia Gminnego 
Punku Zbiórki. 
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3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny lub do mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach 
określonych harmonogramem do czasu utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki. 

4) Pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych 
substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory do mobilnych punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem do czasu utworzenia Gminnego 
Punktu Zbiórki Odpadów. 

5) Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – do mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 
dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem do czasu utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki. 

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe: 

a) Pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od Starosty pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – do mobilnych punktów zbiórki odpadów dwa razy do 
roku w terminach określonych harmonogramem do czasu utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki. 

b) Inne niż wymienione w lit. a przedsiębiorca po uzgodnieniu z właścicielem ustawia na nieruchomości 
pojemnik na odpady i odbiera za dodatkową opłatą. 

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

§ 4. 1. Gminny Punkt Zbiórki świadczyć będzie usługi w godzinach 10.00 – 18.00 w każdą sobotę. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punktu Zbiórki odpady komunalne 
określone w §3 ust. 2 pkt 2-6 zebrane w sposób selektywny. 

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Zbiórki pozostałe 
odpady zebrane w sposób selektywny, określone w §2 pkt 2-4. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gminy 
mają obowiązek objąć właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunlane. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Kampinos powinna 
przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. 

Uchwala szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Kampinos w ramach opłaty m.in. 
odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także 
możliwość dostarczenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych do punktu selektywnego zbierania 
odpadów w godzinach pracy tego punktu. 

Zakres świadczonych usług przez Gminę Kampinos został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na 
organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego 
i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 
opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstwę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Kampinosie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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