
UCHWAŁA Nr ……… 

Rady Miasta Kobyłka 

z dnia …….. 

 

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. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wołominie uchwala się, co następuje: 

 

§  1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1)  rodzaje odbieranych odpadów komunalnych; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych; 

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zwanym dalej PSZOK; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka oraz prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

§  2. 1. Ustala się, że bezpośrednio z przed nieruchomości mieszkańców odbierane będą 

następujące odpady: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje:  

a) papier (odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru, 

odpady opakowaniowe z tektury),  

b) szkło (odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła),  

c) metale (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)  

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

e) bioodpady, w tym naturalne drzewka choinkowe, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

g) zużyte opony,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będą odbierane w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 



3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) odpady opakowaniowe materiałowe; 

6) odpady tekstyliów i odzieży; 

7) bioodpady, w tym naturalne drzewka choinkowe; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) przeterminowane leki; 

10) 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; 

11) chemikalia; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

16) odpady niebezpieczne. 

 

3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości w ramach uiszczanej przez nich opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość odpadów 

bezpośrednio z terenu nieruchomości, o których mowa w ust. 1 oraz każda ilość odpadów 

przyjmowana przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

§  3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w następujący sposób: 

1) odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe): 

a) budynki jednorodzinne – jeden raz w miesiącu, 

b) budynki wielolokalowe - jeden raz w tygodniu; 

2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 

a) budynki jednorodzinne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) budynki wielolokalowe – dwa razy w tygodniu; 

3) bioodpady: 

a) budynki jednorodzinne – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada, 

jeden raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do końca lutego,  

b) ) budynki wielolokalowe – dwa razy w tygodniu; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku w okresie wiosny i jesieni 

bezpośrednio z przed posesji mieszkańca Miasta Kobyłka w ramach akcji wystawka; 

5) zużyte opony - 2 razy w roku w okresie wiosny i jesieni bezpośrednio z przed posesji 

mieszkańca Miasta Kobyłka w ramach akcji wystawka; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku w okresie wiosny i jesieni 

bezpośrednio z przed posesji mieszkańca Miasta Kobyłka w ramach akcji wystawka; 

7) naturalne drzewka choinkowe – odbierane dwa razy w roku (w styczniu i lutym) sprzed 

posesji. 

 

§  4. 1. Ustala się utworzenie jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) przy ul. W. Łokietka – róg ul. Radzymińskiej w Kobyłce. 

2. PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach: 

1) wtorek: 7.00 – 13.00; 

2) środa: 7.00 – 13.00; 

3) czwartek: 12-18; 



4) piątek: 12.00 – 18.00; 

5) sobota: 8.00 -16.00. 

 

3. Do PSZOK -u nie zostaną przyjęte odpady: 

1) dostarczone w sposób nieselektywny; 

2) niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w 

zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji lub napraw. 

 

§  5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka, lub prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami lub odbioru odpadów, każdy jego uczestnik może zgłosić reklamację w 

następujący sposób: 

1) telefonicznie pod nr. tel.; 22 760 70 17 

2) pisemnie na adres: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje.odpady@kobylka.pl 

3. Zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala się na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

 

§  6. Traci moc uchwała Nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 

10743).  

 

§  7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

 

§  8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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