
Uchwała Nr XXXIX/241/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 02 lutego 2022 r.  
 

w sprawie 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 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. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2021 r., poz. 888      

z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                 

w Garwolinie, Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje: 
  

§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,       

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zwany dalej „PSZOK”.  
 

§ 2 

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana 

ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4. 
 

§ 3 

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, bezpośrednio sprzed posesji odbierane będą 

następujące frakcje odpadów komunalnych:   

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) bioodpady, 

3) papier 

4) metale, 

5) tworzywa sztuczne, 

6) szkło, 

7) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

8) popiół. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 prowadzone będzie przez firmę 

wyłonioną w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości   

i porządku w gminach, zwaną dalej "firmą wywozową". 

3. Worki lub pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

zapewnia właściciel nieruchomości.  

4. Worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 

pkt 2-8 w ilości i wielkości zapewniającej ich nieprzepełnianie zapewnia Miasto Łaskarzew 

poprzez firmę wywozową odbierającą odpady komunalne z terenu Miasta Łaskarzew. 
 

§ 4 

1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady – jeden raz w miesiącu       

a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, w terminie określonym 

przez firmę wywozową, 

b) odpady segregowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3-8 – jeden raz w miesiącu,              

w terminie określonym przez firmę wywozową, 

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej: 



a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - dwa razy w miesiącu       

a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień, w terminie określonym przez 

firmę wywozową, 

b) odpady segregowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3-8 - dwa razy w miesiącu,               

w terminie określonym przez firmę wywozową. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób określony     

w niniejszym Regulaminie co najmniej jeden raz w miesiącu na podstawie umowy zawartej     

z przedsiębiorcą. 

3. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru odpadów z terenu nieruchomości poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady 

komunalne (firma wywozowa), udostępnione będą do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew. 
 

§ 5 

1. W PSZOK zlokalizowanym w Łaskarzewie – Miejskie Targowisko (działka o numerze 

ewidencyjnym 904), odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady niebezpieczne; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) 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 igieł i strzykawek; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

14) odpady tekstyliów i odzieży; 

15) popiół. 

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi raz na dwa miesiące 

(luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień) w każdą pierwszą sobotę w godzinach 

od 7:00 do 16:00, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Łaskarzew. 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady 

komunalne do PSZOK. 

4. Wprowadza się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w ilości nie przekraczającej 4 szt. "dużych" 

(typu szafa, łóżko), 8 szt. "małych" (typu krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok 

kalendarzowy, 

2) zużytych opon z motocykli w ilości nie większej niż 2 szt. oraz z samochodów osobowych 

w ilości nie większej niż 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy, 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie 

przekraczającej 300 l na nieruchomość na rok kalendarzowy.  

 

§ 6 

Przypadki niewłaściwego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel 

nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 



08-450 Łaskarzew, osobiście, telefonicznie na nr (25) 684 52 50, pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: urzad@miastolaskarzew.pl, w godzinach 9:00 – 14:00.  

 

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/150/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2020 r.           

w sprawie 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 (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 13367) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/187/2021 Rady Miasta 

Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., 

poz. 6392). 
 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

         Leszek Bożek 
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UZASADNIENIE 
 

Rada Miasta Łaskarzew Uchwałą Nr XXVI/150/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

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 (Dz. Urz. Woj. Maz.      

z 2020 r., poz. 13367) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/187/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 6392) określiła w szczególności częstotliwość i 

sposób odbioru zebranych frakcji odpadów komunalnych, zakres świadczenia usług w zakresie 

obierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) oraz tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i prowadzącego PSZOK. 

Przedłożony projekt uchwały w stosunku do ww. aktów prawa miejscowego przewiduje 

między innymi zmniejszenie częstotliwości funkcjonowania punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zrezygnowanie z odbioru mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości 

zamieszkałych bezpośrednio sprzed posesji.     

Projekt uchwały został przedłożony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Garwolinie celem zaopiniowania.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 
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