
Uchwała nr XIII.115.2015 
z dnia 26 czerwca 2015 r. 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
Ustala 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, w szczególności: 
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. 
 

§ 2 
1. Ustala się, że od właściciela nieruchomości odbiera się każdą zebraną przez niego ilość odpadów 
komunalnych wymienionych w § 4 pkt 1-2 oraz 4-17 niniejszej uchwały. 
2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbiera się odpady 
komunalne wymienione w § 4 pkt 3 niniejszej uchwały w ilości 2 worków o pojemności  
do 120 litrów miesięcznie na nieruchomość. 
3. Ustala się, że w zabudowie wielorodzinnej od właściciela nieruchomości uprawnionego  
do wyłącznego korzystania z przydomowego ogródka odbiera się odpady komunalne wymienione 
w § 4 pkt 3 niniejszej uchwały w ilości 2 worków o pojemności do 120 litrów miesięcznie  
na ogródek. 
 

§ 3 
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami, wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym należy do przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
 

§ 4 
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami świadczona będzie usługa odbioru niżej wymienionych odpadów: 
1) zmieszanych odpadów komunalnych, 
2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji, 



3) odpadów zielonych, 
4) tworzywa sztucznego, 
5) opakowań wielomateriałowych, 
6) metalu, 
7) szkła, 
8) papieru i tektury, 
9) zużytych opon, 
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
12) zużytych akumulatorów, 
13) chemikaliów, 
14) zużytych baterii, 
15) przeterminowanych leków, 
16) ubrań i tekstyliów, 
17) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów (wykonywanych  
we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie  
na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji 
architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. 
 

§ 5 
Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały w: 
1) pkt.1, 2 oraz od 4 do 8 - dwa razy w miesiącu, 
2) pkt. 3 - dwa razy w miesiącu, 
3) pkt. 9 - 13 - raz w miesiącu, na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Brwinów, 
4) pkt. 17 - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Brwinów. 
 

§ 6 
Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 
odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały w: 
1) pkt. 1, 2 i od 4 do 8 - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
2) pkt 3 - raz na dwa tygodnie, 
3) pkt. 9 - 13 - raz w miesiącu, na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Brwinów, 
4) pkt. 17 - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Brwinów. 
 

§ 7 
1.Odpady, o których mowa w § 4 w punktach od 9 do 13 będą odbierane na zasadzie wystawki. 
2.Odpady, o których mowa w § 4 w punktach od 14 do 16 będą odbierane poprzez mobilne punkty 
selektywnej zbiórki odpadów przy czym: 
1) zużyte baterie (§ 4 pkt 14) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 
2) przeterminowane leki (§ 4 pkt 15) należy dostarczyć do pojemników znajdujących się w 
aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie gminy Brwinów. Lista punktów zostanie podana do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
3) tekstylia, ubrania (§ 4 pkt 16) należy dostarczyć do specjalnych pojemników na ubrania, tekstylia 
ustawionych na terenie gminy Brwinów. 
3.Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 będą odbierane z mobilnych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów raz w miesiącu. 



4.Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 będą odbierane z mobilnych punktów selektywnej zbiórki 
odpadów 2 razy w tygodniu. 
 

§8 
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości reklamacja powinna zostać zgłoszona do Urzędu Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub Kościuszki 4A w Brwinowie niezwłocznie w jednej z 
poniższych form: 
a) pisemnej, 
b) mailowej, 
c) ustnej, 
d) telefonicznej. 
2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego 
przedmiotem reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której 
pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego 
świadczenia usługi. 
3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma 
możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację 
pozostawia się bez rozpoznania. 
4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, 
wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym 
terminie załatwienia sprawy. 
5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona, 
chyba że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród 
określonych w ust. 1. 
 

§ 9 
Traci moc uchwała nr XXXVII.392.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 r.  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 

§ 10 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

§ 11 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  
w życie od 1 stycznia 2016 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

 
/-/ Sławomir Rakowiecki 


