
PROJEKT 
Uchwała Nr ……………… 
 z dnia ………………….2012 r. 
 Rady Gminy Nadarzyn.  

 
 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez 

mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 
6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 2011, Nr 197 poz. 1172 ze 
zm.); Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Określa się następujący, 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: 
 

1. Z terenu nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców będą odbierane odpady 
komunalne posegregowane i zbierane do odrębnych pojemników lub worków, w 
następującym podziale na 4 frakcje: 
 

a. Odpady zmieszane ( kod 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne)  
b. Odpady pozostałych frakcji zbieranych selektywnie, umożliwiających  ich 

późniejsze sortowanie (papier i tektura kod 20 01 01, 15 01 01, tekstylia i 
obuwie  kod 20 01 10, 20 01 11, metale kod 20 01 40, odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych i gumy kod 20 01 39, 15 01 02) 

c. Odpady opakowań szklanych (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i 
kolorowego kod 20 01 02, 15 01 07) 

d. Odpady biodegradowalne ( odpady kuchenne kod 20 01 08, odpady 
ogrodowe kod 20 01 99, 20 02 01  oraz odpady zielone kod 20 03 02) 

 
2. Z  terenu nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców będą odbierane inne frakcje 

odpadów komunalnych ( tzw. odpady problemowe), zawierające odpady 
niebezpieczne, (oznaczone kodem 6 cyfrowym lub kodem z indeksem* na podstawie 
katalogu odpadów), stanowiące: 

a. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), świetlówki, urządzenia 
zawierające freon – kod odpadów 20 01 21*20, 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

b. baterie i akumulatory – kod odpadów 20 01 33*, 20 01 34  
c. odpady wielkogabarytowe ( meble, stolarka okienna, urządzenia sanitarne) – 

kod odpadów 20 03 07 
d. odpady budowlane i rozbiórkowe ( w tym drewno) z remontów prowadzonych 

samodzielnie – kod odpadów 20 01 37*, 20 01 38, 20 03 99  



d. popioły paleniskowe i żużle – kod odpadów 20 03 99 
e. zużyte opony – kod odpadów 20 03 99 
f. opakowania po środkach chemicznych, olejach, farbach i klejach  – kod 

odpadów – kod odpadów 20 01 13*, 20 01 14, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 
20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,  

g. lekarstwa – kod odpadów 20 01 31*, 20 01 32, 
h. inne odpady z ogrodów oraz odpady komunalne ( kod grupy odpadów 20 02 i 

20 03) 
 

3. Frakcje odpadów problemowych będą odbierane za pośrednictwem ogólnodostępnych 
punktów zbiórki odpadów problematycznych (PZOP). 

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie w pojemnikach na terenie nieruchomości 
będą odbierane przez uprawnionego odbiorcę odpadów ( przedsiębiorcę) działającego 
w imieniu Gminy Nadarzyn wg ustalonego harmonogramu. 

5. Odpady biodegradowalne (zielone) zgromadzone przez mieszkańców w workach 
foliowych, w okresie od 1 maja do 30 listopada ( sezonie wegetacyjnym) będą 
odbierane z posesji po uprzednim zgłoszeniu do jednostki zarządzającej odbiorem 
odpadów, jednak nie częściej niż  1 raz w miesiącu, bez względu na zebraną ilość 
odpadów roślinnych.  

6. Odpady komunalne wytworzone na nieruchomości w ilościach przekraczających 
przyjęte normy ilościowe, odpady niebezpieczne oraz inne odpady problematyczne 
będą odbierane przez Gminę Nadarzyn za pośrednictwem punktów selektywnego 
zbierania odpadów oraz punktów zbiórki odpadów problematycznych (PZOP). 
Odpady te należy samodzielnie dostarczyć i pozostawić w PZOP ( wrzucić do 
udostępnionych pojemników lub pozostawić w oznaczonym  miejscu, zgodnie z 
instrukcją lub wskazaniami zarządzającego). 

7. Jako punkty selektywnego zbierania odpadów uznaje się ogólnodostępne urządzenia ( 
systemy pojemników) ustawione na terenie gminy jak zbiórkę do mobilnych 
stanowisk, w tym także zbiórki uliczne i objazdowe. 

8.  Jako punkt zbiórki odpadów problematycznych (PZOP) uznaje się miejsce 
ogólnodostępne, wyposażone w odpowiednie pojemniki, umożliwiające łatwe i 
bezpieczne pozostawienie dowiezionych odpadów. Ustala się następujące miejsca 
lokalizacji PZOP: 

a. Nadarzyn, ul. Graniczna 4 
b. ……….… ul. ………. 

9. Ustala się, że nieruchomości będą wyposażane w następujące urządzenia do zbierania 
odpadów: 

a. pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania 
Polskich Norm zharmonizowanych z normami Unii Europejskiej   

b. zestaw worków foliowych odpowiednio oznakowanych, przeznaczonych do 
zbierania pozostałych frakcji zbieranych selektywnie, 

c. zestaw worków foliowych odpowiednio oznakowanych, przeznaczonych do 
zbierania szkła, 

d. zestaw worków foliowych odpowiednio oznakowanych, przeznaczonych do 
zbierania odpadów biodegradowalnych 

10. Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju i wielkości pojemników są określone w 
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn”   

11. Ustala się, że wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywać się będzie wg 
następujących zasad: 

a. z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie osobno dla 



pojemnika na odpady zmieszane i worka na odpady segregowane 
b. z zabudowy wielorodzinnej –  co najmniej 1 raz na  dwa tygodnie osobno 

dla pojemnika na odpady zmieszane i na odpady segregowane 
c. z zabudowy zagrodowej i letniskowej – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie 

osobno dla każdego rodzaju opróżnianego pojemnika 
d. pojemniki (worki) na odpady szklane będą odbierane co najmniej 1 raz na 

miesiąc 
e. pojemniki (worki) na odpady zielone będą odbierane po zgłoszeniu, nie 

częściej niż 1 raz na 2 tygodnie  
f. dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych w 

przypadkach okresowego znacznego zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów. 

12. Odbiór odpadów z posesji będzie wykonywany w okresie kiedy są one wytwarzane, 
zgodnie z deklaracją właściciela nieruchomości 

13. Za odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na posesjach, na których 
zamieszkują mieszkańcy pobierana będzie opłata w wysokości określonej odrębną 
uchwałą Rady Gminy Nadarzyn. 

  

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


