
UCHWAŁA NR 571/XXII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250),  Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych,

b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,

c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

d) obowiązki gminy w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych,

e) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Rodzaje, ilość, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposób świadczenia usług 
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Rodzaje, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jak również z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
dla właścicieli powyższych nieruchomości określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rodzaje, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli powyższych nieruchomości określa Załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku i 
unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Gmina Piaseczno przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (odpadów surowcowych oraz szkła) na 
zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno 
przyjętego odrębną uchwałą.

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami  ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno

1) pisemnie, lub

2) telefonicznie na numery telefonów: (22) 736 29 83, 736 29 84, 736 29 85, 736 29 88, lub

3) elektronicznie na adres e-mail: go@piaseczno.eu lub

4) elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie www.piaseczno.eu w zakładce 
Gospodarka Odpadami,

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie jednego dnia od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem 
reklamacji. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości i rodzaju odpadów.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 749/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w 
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9871) zmieniona Uchwałą Nr 1169/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 23 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11802) oraz Uchwałą nr 1489/XLVIII/2014 r. 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6861)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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Rodzaje, ilość, częstotliwość i szczegółowe wymagania 
 w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

 na których zamieszkują mieszkańcy 
 

Tabela Nr 1. Zabudowa jednorodzinna 

RODZAJ ODPADÓW 
ILO ŚĆ 

ODPADÓW 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ 
ODBIORU 
ODPADÓW 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Zmieszane odpady 
komunalne 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
rodzajów odpadów umieszczanych  w 
pojemniku na odpady zmieszane oraz 
pojemności pojemnika określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno 

Odpady surowcowe 
tzw. „suche” 
(tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
tekstylia) 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
umieszczania odpadów worku lub w 
pojemniku na odpady suche oraz  
pojemności worka lub pojemnika 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady zielone bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie  - 
w okresie marzec  - 
listopad zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na odpady zielone 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Szkło bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na miesiąc zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na szkło określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.    W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
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Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 czerwca 2016 r.
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komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady 
wielkogabarytowe, 
niebezpieczne i 
problemowe tzn. 
meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny, zużyte 
akumulatory, 
chemikalia, zużyte 
opony.  

zużyte opony 
(max. 4 szt.),  
pozostałe 
odpady bez 
limitu 

nie rzadziej niż 2 razy 
w roku 
kalendarzowym w 
ramach zbiórki 
akcyjnej zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
sposobu gromadzenia, przechowywania  
i przekazywania do odbioru określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.     

Choinki – drzewka 
bożenarodzeniowe 

bez limitu 

2 razy w ciągu roku 
(w okresie styczeń  - 
luty) zgodnie z 
harmonogramem 

 

 

Tabela Nr 2. Zabudowa wielorodzinna 

RODZAJ ODPADÓW 
ILO ŚĆ 

ODPADÓW 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ 
ODBIORU 
ODPADÓW 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Zmieszane odpady 
komunalne 

bez limitu 

nie rzadziej niż 
2 razy na tydzień 
zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
rodzajów odpadów umieszczanych  w 
pojemniku na odpady zmieszane oraz 
pojemności pojemnika określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno. 

Odpady surowcowe 
tzw. „suche” 
(tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
tekstylia) 

bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz na tydzień 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
umieszczania odpadów w pojemniku na 
odpady suche oraz pojemności 
pojemnika określa regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Piaseczno.        
W przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady zielone bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz na dwa 
tygodnie  - 
w okresie marzec  - 
listopad zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na odpady zielone 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 
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Szkło bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz 2  tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności pojemników na szkło 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.    W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady 
wielkogabarytowe, 
niebezpieczne i 
problemowe tzn. 
meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny, zużyte 
akumulatory, 
chemikalia, zużyte 
opony.  

zużyte opony 
(max. 4 szt.),  
pozostałe 
odpady bez 
limitu 

nie rzadziej niż 2 razy 
w roku w ramach 
zbiórki akcyjnej 
zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
sposobu gromadzenia, przechowywania  
i przekazywania do odbioru określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.     

Choinki – drzewka 
bożenarodzeniowe 

bez limitu 

2 razy w ciągu roku 
(w okresie styczeń  - 
luty) zgodnie z 
harmonogramem 

 

 

Tabela nr  3  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANI A 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) to: 
- odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe) 
- wielkogabarytowe, 
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
-  budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów 
(remontów nie wymagających stosownego pozwolenia), 
-  przeterminowane leki,  
- zużyte baterie i akumulatory,  
- odpady zielone, 
- zużyte opony, 
-  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 
 -  popiół z palenisk domowych, 
 - papa i gonty bitumiczne, 
 -  styropian budowlany i wełna mineralna. 

Możliwość dostarczenia odpadów do 
punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) wyznaczonych na 
terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem 
odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności. 
 
PSZOK nie przyjmuje odpadów 
zmieszanych 
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Rodzaje, ilość, częstotliwość i szczegółowe wymagania 
 w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz  z nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe 
 

Tabela nr 1.  

RODZAJ ODPADÓW 
ILO ŚĆ 

ODPADÓW 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ 
ODBIORU 
ODPADÓW 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Zmieszane odpady 
komunalne 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
rodzajów odpadów umieszczanych  w 
pojemniku na odpady zmieszane oraz 
pojemności pojemnika określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno 

Odpady surowcowe 
tzw. „suche” 
(tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
tekstylia) 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
umieszczania odpadów worku lub w 
pojemniku na odpady suche oraz  
pojemności worka lub pojemnika 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady zielone bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie  - 
w okresie marzec  - 
listopad zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na odpady zielone 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Szkło bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na miesiąc zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na szkło określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.    W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 571/XXII/2016

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 czerwca 2016 r.
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nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady 
wielkogabarytowe, 
niebezpieczne i 
problemowe tzn. 
meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny, zużyte 
akumulatory, 
chemikalia, zużyte 
opony.  

zużyte opony 
(max. 4 szt.),  
pozostałe 
odpady bez 
limitu 

nie rzadziej niż 2 razy 
w roku 
kalendarzowym w 
ramach zbiórki 
akcyjnej zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
sposobu gromadzenia, przechowywania  
i przekazywania do odbioru określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.     

Choinki – drzewka 
bożenarodzeniowe 

bez limitu 

2 razy w ciągu roku 
(w okresie styczeń  - 
luty) zgodnie z 
harmonogramem 

 

 

 

Tabela nr  2  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANI A 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) to: 
- odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe) 
- wielkogabarytowe, 
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
-  budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów 
(remontów nie wymagających stosownego pozwolenia), 
-  przeterminowane leki,  
- zużyte baterie i akumulatory,  
- odpady zielone, 
- zużyte opony, 
-  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 
-  popiół z palenisk domowych, 
- papa i gonty bitumiczne,  
-  styropian budowlany i wełna mineralna. 

Możliwość dostarczenia odpadów do 
punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) wyznaczonych na 
terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem 
odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności. 
 
PSZOK nie przyjmuje odpadów 
zmieszanych 
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Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne 

 
Tabela Nr 1. Zabudowa jednorodzinna 

RODZAJ ODPADÓW 
ILO ŚĆ 

ODPADÓW 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ 
ODBIORU 
ODPADÓW 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Zmieszane odpady 
komunalne 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
rodzajów odpadów umieszczanych  w 
pojemniku na odpady zmieszane oraz 
pojemności pojemnika określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno 

Odpady surowcowe 
tzw. „suche” 
(tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
tekstylia) 

bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
umieszczania odpadów worku lub w 
pojemniku na odpady suche oraz  
pojemności worka lub pojemnika 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady zielone bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na dwa tygodnie  - 
w okresie marzec  - 
listopad zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na odpady zielone 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Szkło bez limitu 

nie rzadziej niż 1 raz 
na miesiąc zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na szkło określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.    W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
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nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady 
wielkogabarytowe, 
niebezpieczne i 
problemowe tzn. 
meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny, zużyte 
akumulatory, 
chemikalia, zużyte 
opony.  

zużyte opony 
(max. 4 szt.),  
pozostałe 
odpady bez 
limitu 

nie rzadziej niż 2 razy 
w roku 
kalendarzowym w 
ramach zbiórki 
akcyjnej zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
sposobu gromadzenia, przechowywania  
i przekazywania do odbioru określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.     

Choinki – drzewka 
bożenarodzeniowe 

bez limitu 

2 razy w ciągu roku 
(w okresie styczeń  - 
luty) zgodnie z 
harmonogramem 

 

 

Tabela Nr 2. Zabudowa wielorodzinna 

RODZAJ ODPADÓW 
ILO ŚĆ 

ODPADÓW 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ 
ODBIORU 
ODPADÓW 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Zmieszane odpady 
komunalne 

bez limitu 

nie rzadziej niż 
2 razy na tydzień 
zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
rodzajów odpadów umieszczanych  w 
pojemniku na odpady zmieszane oraz 
pojemności pojemnika określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno. 

Odpady surowcowe 
tzw. „suche” 
(tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
tekstylia) 

bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz na tydzień 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
umieszczania odpadów w pojemniku na 
odpady suche oraz pojemności 
pojemnika określa regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Piaseczno.        
W przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady zielone bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz na dwa 
tygodnie  - 
w okresie marzec  - 
listopad zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności worków na odpady zielone 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.        W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
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odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Szkło bez limitu 

nie rzadziej niż 
1 raz 2  tygodnie 
zgodnie z 
harmonogramem  

Szczegółowe wymagania dotyczące 
pojemności pojemników na szkło 
określa regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.    W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. 

Odpady 
wielkogabarytowe, 
niebezpieczne i 
problemowe tzn. 
meble, zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny, zużyte 
akumulatory, 
chemikalia, zużyte 
opony.  

zużyte opony 
(max. 4 szt.),  
pozostałe 
odpady bez 
limitu 

nie rzadziej niż 2 razy 
w roku w ramach 
zbiórki akcyjnej 
zgodnie z 
harmonogramem 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
sposobu gromadzenia, przechowywania  
i przekazywania do odbioru określa 
regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy 
Piaseczno.     

Choinki – drzewka 
bożenarodzeniowe 

bez limitu 

2 razy w ciągu roku 
(w okresie styczeń  - 
luty) zgodnie z 
harmonogramem 

 

 

Tabela nr  3  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANI A 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) to: 

- odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe) 
- wielkogabarytowe, 
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
-  budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów 
(remontów nie wymagających stosownego pozwolenia), 
-  przeterminowane leki,  
- zużyte baterie i akumulatory,  
- odpady zielone, 
- zużyte opony, 
-  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 
 -  popiół z palenisk domowych, 
 - papa i gonty bitumiczne, 
 -  styropian budowlany i wełna mineralna, 

Możliwość dostarczenia odpadów do 
punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) wyznaczonych na 
terenie gminy Piaseczno z wyjątkiem 
odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności. 
 
PSZOK nie przyjmuje odpadów 
zmieszanych 
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