
UCHWAŁA NR 420/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r. oraz Uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 07.11.2018 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3d w związku z art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Miejska w Piasecznie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7778) 
zmienionej Uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2018r., poz. 11100) oraz Uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
7 listopada 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 11558) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się §3

2) dotychczasowy §4 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z §2 niniejszej 
uchwały.”;

3) dotychczasowy §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Frakcje odpadów komunalnych, o których mowa w § 2, odbierane są z terenu nieruchomości bez 
limitów ilościowych, w terminach wynikających z harmonogramu.”;

4) w §9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Piaseczno przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w podziale na następujące frakcje:

a) odpady z papieru,
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b) odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

c) odpady ze szkła,

d) odpady biodegradowalne - odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.”,

b) dodaje się ust. 4 o treści:

„Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, zobowiązany jest do jej wyposażenia w pojemniki o odpowiedniej 
pojemności.”.

5) dotychczasowy §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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. Świętojańska 5a, 05-500 
Piaseczno

1) pisemnie, lub

2) telefonicznie na numery telefonów: (22) 701 75 34, 701 75 36, 701 75 37, lub

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

4) elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie www.  odpady.piaseczno.eu.”.

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

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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