
UCHWAŁA NR XVIII.138.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) . oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Białobrzegach Rada Gminy Stromiec  uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z terenu nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy  odbierane są w każdej ilości:      

1) papier obejmujący selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury; 

2) szkło obejmujące selektywnie zebrane opakowania szklane; 

3) bioodpady obejmujące odpady zielone, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) odpady niebezpieczne. 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne obejmujące  pozostałości po segregacji  odpadów  
wyszczególnionych w pkt od 1 do 5; 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  został określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec. 

3. Odbiór odpadów  komunalnych, o których mowa w ust. 1. odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Stromiec z podmiotem odbierającym odpady. 

4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy Stromiec i na stronie internetowej 
Gminy Stromiec. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości  obowiązku zbierania odpadów  
komunalnych  w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady  przyjmuje je jako  niesegregowane 
(zmieszane) i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. 

6. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne  zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, 
gromadzone w workach przeznaczonych do tych frakcji. 

7. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim 
bioodpadów, nie mogą tej frakcji odpadu przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed 
nieruchomości. Właściciele pozostałych  nieruchomości  nie korzystający z przydomowych kompostowników, 
przekazują przedsiębiorcy bioodpady stanowiące odpady komunalne w workach do tego przeznaczonych. 

§ 2. 1.  Odbiór odpadów od właścicieli  nieruchomości  będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:   zbierane od kwietnia do października raz na dwa 
tygodnie, w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu; 

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe obejmujące selektywnie zebrane opakowania 
z metalu, tworzyw sztucznych  i wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu; 

3) szkło obejmujące selektywnie zebrane opakowania szklane – 1 raz w miesiącu; 
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4) papier obejmujący selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury – 1 raz w miesiącu; 

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady 
niebezpieczne są odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne w terminie przewidzianym harmonogramem - 2 razy w roku (przed sezonem letnim i przed 
sezonem zimowym). 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia 
pojemników i worków do godz. 7.00,  poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające  swobodny dojazd; 

§ 3. 1.  Do Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Stromiec  mogą dostarczać we własnym zakresie i  na własny koszt:  

1) odpady niebezpieczne, 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu cukru we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 

6) odpady odzieży i tekstyliów; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie. 

2. Dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady, oddający  ma obowiązek 
posegregowania odpadów i umieszczania ich w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust. 1 odpadów. 

4. Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy, lokalizację 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  dzień i godziny otwarcia oraz  wykaz odbieranych  
rodzajów odpadów. 

§ 4.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu 
Gminy Stromiec na piśmie, telefonicznie pod nr tel. 48 619 10 20  lub w formie elektronicznej na adres e-
mail:ugstromiec@ugstromiec.pl w następnym dniu roboczym  po dniu wyznaczonym w harmonogramie 
odbioru w godz. 8.00- 15.00.  

§ 5. Traci moc uchwała NR XVII.120.2016  Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca  2016 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 
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§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 
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