
 
 

OBWIESZCZENIE  
RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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. 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019, poz. 1461 t.j.) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr XX/206/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 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. Mazowieckiego z 2020, 
poz. 6554), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r.  zmieniającą uchwałę Rady Miasta Sulejówek 
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. 
Mazowieckiego z 2021, poz. 5312), 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje §2 i §3 ust. 1 i 2 
uchwały Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r.  zmieniającej uchwałę Rady Miasta Sulejówek 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. Mazowieckiego z 2021, 
poz. 5312), tj. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek, §3 ust 1. Uchwała 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, §3 ust 2. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem § 4 ust. 9 uchwały znowelizowanej, który będzie obowiązywać od 
1 stycznia 2022 r. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

   

   
Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek 

 
 

Daniel Dąbrowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2022 r.

Poz. 7759



 

Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 4 lipca 2022 r. 

 

UCHWAŁA NR XX/206/2020 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 23 kwietnia 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 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
2
 oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 

r. poz. 1297 t.j.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 

Mazowieckim,  uchwala co następuje: 

 

§ 1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sulejówek, umieszczenie informacji na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek oraz poprzez ulotkę przekazaną przez 

przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem odpadów od mieszkańców. 

 

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami, świadczona jest usługa odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych: 

 

1) odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane); 

2) szkło; 

3) papier; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) metale; 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

7) przeterminowane leki; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji               

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły               

i strzykawki; 

9) chemikalia;  

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) bioodpady; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

16) tekstylia i odzież; 
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17) odpady niebezpieczne. 

 

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

 

1) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej: 

 

a) odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) – raz na dwa tygodnie, 

b) odpady komunalne zebrane selektywnie (szkło, papier i tektura, tworzywa 

sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – raz na cztery tygodnie,  

c) bioodpady (odpady kuchenne oraz zielone) – raz na dwa tygodnie, w okresie od 

kwietnia do października oraz raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do 

marca,  

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony - raz w roku,  

 

2) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej: 

 

a) odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) – dwa razy w tygodniu,  

b) odpady komunalne zebrane selektywnie: szkło, papier i tektura, metale, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na tydzień,  

c) bioodpady (odpady kuchenne oraz zielone) – raz na tydzień, w okresie od kwietnia 

do października oraz raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca,  

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony – dwa razy w roku,  

 

§ 4. 1.Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za 

uiszczaną opłatę, mogą dostarczać nieodpłatnie, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (zwany dalej PSZOK), odpady komunalne pochodzące z gospodarstw 

domowych, wymienione w § 2 pkt 2-17. 

 

2. Wprowadza się roczne ograniczenie ilości odpadów komunalnych, odbieranych od  

właścicieli nieruchomości: 

 

1) do 4 szt. zużytych opon w ramach odbioru z przed posesji; 

2) do 4 szt. zużytych opon dostarczonych do PSZOK; 

3) do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych do PSZOK; 

4) do 0,25 Mg odpadów wielkogabarytowych dostarczonych do PSZOK;”
3 

 

 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Sulejówku 

przy ul. Staszica 2. 

                                                           
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Sulejówek 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. Mazowieckiego z 2021, poz. 5312), który 

wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
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4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 

 

5. Transport odpadów do PSZOK  zapewnia właściciel nieruchomości we własnym 

zakresie i na własny koszt. 
 

6. PSZOK będzie czynny: w poniedziałki i wtorki od godz.16 
00

 do godz. 18 
00

; w środy 

i czwartki od godz. 9 
00

 do godz. 11 
00

 oraz w soboty od godz. 9 
00

 do godz. 19 
00

, z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

7. Frakcje odpadów wymienione w § 2 pkt 2-17, przyjmowane będą w PSZOK w każdą 

sobotę, z zastrzeżeniem, iż odpady wymienione § 2 pkt 12 oraz pkt 15, przyjmowane będą od 

godz. 14
00 

do godz. 19
00

. W pozostałe dni do PSZOK będzie można dostarczyć odpady, o 

których mowa w § 2 pkt 11.
4
 

 

8. W przypadku, gdy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, frakcje 

odpadów, o których mowa § 2 pkt 2-17, będzie można dostarczyć do PSZOK w następny 

dzień roboczy. 

 

9. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po okazaniu pracownikowi obsługi karty 

PSZOK. Kartę PSZOK można pobrać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania 

Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek, po wcześniejszym telefonicznym bądź  e-mailowym 

zgłoszeniu jej zapotrzebowania. Dane kontaktowe do zgłoszenia wskazane są w  § 5 ust. 1. 

Brak karty PSZOK stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.
5
 

 

10. Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość 

wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego PSZOK 

należy zgłaszać do Urzędu Miasta Sulejówek: pisemnie na adres Urząd Miasta Sulejówek                    

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, telefonicznie na nr tel. 22/ 76 06 278 lub elektronicznie 

na adres srodowisko@umsulejowek.pl.
6
 

 

                                                           
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2)  uchwały Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r.  zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Sulejówek 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. Mazowieckiego z 2021, poz. 5312), który 

wszedł w życie 1 lipca 2021 r. 

5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Sulejówek 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. Mazowieckiego z 2021, poz. 5312), który 

wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. 

6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4)  uchwały Nr XXXII/369/2021 z dnia 20 maja 2021 r.  zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Sulejówek 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. Mazowieckiego z 2021, poz. 5312), który 

wszedł w życie 1 lipca 2021 r. 
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

3) telefon kontaktowy, adres email bądź adres korespondencyjny; 

4) datę wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi; 

5) rodzaj odpadów, którego dotyczy zgłoszenie. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XIX/196/2020 z dnia 27 lutego 

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.  

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
7
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Daniel Dąbrowski 
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 Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2020 r. 
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