
UCHWAŁA NR XIII/87/2015
RADY GMINY TERESIN

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne,

2) szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia pochodzące ze źródła 
odpadów komunalnych, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, komunalne odpady 
budowlane i rozbiórkowe – zebrane w sposób selektywny.

§ 3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i worki do zbierania odpadów 
segregowanych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Pojemniki i worki będą dostarczane przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości.

§ 4. Określa się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - na jedną osobę musi przypadać co 
najmniej 60 l pojemności pojemnika (na każde 1 – 2 osoby przypada pojemnik 120 l), w związku z czym liczbę 
oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości 
wytwarzanych odpadów, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 l.

§ 5. Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu 
widocznym, w miejscu dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na 
teren nieruchomości.

§ 6. Na terenie gminy Teresin obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w postaci:

1) pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne,

2) pojemnik/worek niebieski na papier,

3) pojemnik/worek zielony na szkło,

4) pojemnik/worek żółty na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

5) worek brązowy na odpady zielone.
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§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Komunalne odpady 
zmieszane oraz odpady 
ulegające biodegradacji

nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Odpady segregowane 
(szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale, 
opakowania 
wielomateriałowe)

nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 
lub można je samodzielnie dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w godzinach jego otwarcia

nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie lub 
można je samodzielnie dostarczyć do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego 
otwarcia

Odpady zielone od kwietnia do listopada nie rzadziej niż 
raz na 4 tygodnie

od kwietnia do listopada nie rzadziej niż 
raz na 4 tygodnie

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki – do pojemników ustawianych w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 
na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii 
i akumulatorów małogabarytowych – w godzinach ich pracy lub można je przekazać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od 
poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów lub można je przekazać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia;

4) chemikalia, akumulatory oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy 
z wyznaczonych punktów na terenie gminy lub można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia;

5) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od 
poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów lub można przekazać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów z wyznaczonych punktów na terenie gminy co 
najmniej 2 razy do roku lub można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w godzinach jego otwarcia.

§ 8. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów świadczy usługi 
polegające na przyjmowaniu bezpłatnie każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych takich, jak: odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, komunalne odpady 
budowlane i rozbiórkowe.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych odpady komunalne określone w ust. 1 zebrane w sposób selektywny.

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza do 
Urzędu Gminy w Teresinie przy ul. Zielonej 20, w dowolnej formie, to jest: osobiście, telefonicznie (46 861 38 
15), pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin lub elektronicznie 
na adres urzad.gminy@teresin.pl .

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Teresin 
z dnia 18 kwietnia 2013 roku oraz uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 
2013 roku.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard
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