
 
 

UCHWAŁA NR LXI/662/22  
RADY MIASTA OTWOCKA 

z dnia 23 marca 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 komunalnym 

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2c, oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d i 4 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – uchwala się 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, określający: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

3) tryb oraz 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; 

4) ograniczenie ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną, przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny lub przyjmowane 
w PSZOKu oraz odpady zmieszane: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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9) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papę oraz 
odpady tekstylia i odzież. 

2. Dopuszcza się łączne odbieranie frakcji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 i 5, w skład których 
wchodzą metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

3. Odpady niekwalifikujące się do zbiórki selektywnej stanowią odpady zmieszane. 

4. Frakcje wymienione w ust. 1 pkt 1-6 oraz odpady zmieszane, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 
oraz meble inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed nieruchomości, natomiast odpady 
wymienione w ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 i 9 – przyjmowane są do PSZOK-u. 

5. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą również oddawać w aptekach, z którymi Miasto Otwock 
posiada podpisaną stosową umowę. 

6. Właściciele nieruchomości mają możliwość przekazania do sprzedawców detalicznych: 

1) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2) zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

§ 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa tabela nr 1 

Tabela nr 1 

Częstotliwość odbioru odpadów 
w zależności od rodzaju nieruchomości 

Rodzaj odpadu 
Zabudowa  

jednorodzinna 

Zabudowa 
wielolokalowa  

(1-50 osób) 

Zabudowa 
wielolokalowa 
(51 – 100 osób) 

Zabudowa 
wielolokalowa 
oraz powyżej  

100 mieszkańców 

Odpady zmieszane  1 raz  
na dwa tygodnie 

1 raz 
na tydzień 

2 razy 
na tydzień 

3 razy 
na tydzień 

Bioodpady 

 
1 raz na dwa 
tygodnie a 
w okresie  

1.04 – 30.10 
1 raz na tydzień 

1 raz 
na tydzień 

2 razy na tydzień 
3 razy 

na tydzień 

Tworzywa sztuczne, 
metal, odpady 
opakowaniowe 
wielomateriałowe 

1 raz 
na miesiąc 

1 raz 
na dwa tygodnie 

1 raz 
na dwa tygodnie 

1 raz 
na tydzień 

Szkło 1 raz 
na miesiąc 

1 raz 
na dwa tygodnie 

1 raz 
na dwa tygodnie 

1 raz 
na tydzień 

Papier 
1 raz 

na miesiąc 
1 raz 

na dwa tygodnie 
1 raz 

na dwa tygodnie 
1 raz 

na tydzień 

Meble i inne 
odpady 

wg 
harmonogramu 

1 raz 
na 2 miesiące 

1 raz 
na 2 miesiące 

1 raz 
na 2 miesiące 
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wielkogabarytowe (2 razy w roku) 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

wg 
harmonogramu 
(2 razy w roku) 

1 raz 
na 2 miesiące 

1 raz 
na 2 miesiące 

1 raz 
na 2 miesiące 

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 
określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. 

3. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, odbywa się – w terminie wskazanym 
w harmonogramie odbioru odpadów dla danego rejonu, po uprzednim zgłoszeniu (celem wskazania lokalizacji 
wystawienia odpadów). 

4. Prezydent Miasta Otwocka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 4. Wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych  

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszystkie nieruchomości 
jednorodzinne wyposażone zostaną w worki do gromadzenia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów. 

§ 5. Mycie i dezynfekcja pojemników 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników 
o pojemności 1100 litrów jeden raz w roku. 

§ 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mają możliwość dostarczania do 
PSZOK-u zebrane w sposób selektywny odpady komunalne. 

2. Do PSZOK-u przyjmuje się następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, 

2) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 150 kg/miesięcznie/gospodarstwo domowe, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte opony – do 8 sztuk w roku kalendarzowym/na gospodarstwo domowe 

11) odpady tekstyliów i odzieży, 

12) odpady niebezpieczne, 

13) 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; 

3. Dopuszcza się łączne dostarczanie frakcji odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, w skład których 
wchodzą metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

4. W PSZOK znajdującym się na terenie Miasta wyznacza się oznakowane miejsca i pojemniki, w których 
umieszcza się dostarczone odpady komunalne. 
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5. Z PSZOK mieszkańcy będą mogli korzystać w: 

soboty*: w godzinach od 900 do 2000 
*z wyłączeniem dni, gdy w wyznaczonych terminach wypada dzień ustawowo wolny od pracy 

6. Prezydent Miasta Otwocka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta informacje 
dotyczące funkcjonowania PSZOK (adres, dni i godziny otwarcia), oraz informacje na temat odpadów 
przyjmowanych w PSZOK. 

7. Prezydent Miasta Otwocka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Otwocka 
informację o aptekach na terenie miasta przyjmujących przeterminowane leki. 

8. Podmiot prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w przypadku gdy: 

1) dostarczono odpady inne niż wymienione w § 6 ust. 2; 

2) przekroczono dopuszczalną w § 7 ust. 3 ilość odpadów. 

§ 7. 1. Odpady komunalne są odbierane przez uprawnione podmioty lub przyjmowane przez Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Odpady komunalne zebrane przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są 
odbierane przez uprawnione podmioty lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdej zebranej ilości, 
z ograniczeniem określonym w § 7 ust. 3. 

3. Ogranicza się ilość przyjmowanych: 

1) zużytych opon do czterech sztuk w roku kalendarzowym na gospodarstwo domowe; 

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do 
150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe. 

§ 8. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać w Urzędzie Miasta Otwocka przy ulicy Armii Krajowej 
5, 05-400 Otwock osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w tym w formie dokumentu elektronicznego. 
Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę 
wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzające 
zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcia, oświadczenia świadków). 

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Otwocka przy ulicy Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 
osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w tym w formie dokumentu elektronicznego. Dokonując zgłoszenia 
należy podać w szczególności datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę 
możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcia, oświadczenia świadków). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLVI/451/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 kwietnia 2021 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 2021 r. poz. 3777). 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka 
 
 

Monika Joanna Kwiek 
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