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UCHWAŁA Nr XXIX/274/12
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 listopada 2012 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. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w tym:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2.1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) właściciele nieruchomości – także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające
nieruchomością,
2) nieruchomość zamieszkała – nieruchomość faktycznie stanowiąca dla danej osoby miejsce jej pobytu
(w sposób dostrzegalny na zewnątrz dla innych osób) i wykorzystywana w celu zaspokojenia jej potrzeb
mieszkaniowych.
3) zagospodarowanie odpadów – przekazanie odebranych od mieszkańców odpadów do instalacji
przygotowujących i przekazujących je do odzysku lub unieszkodliwienia,
4) opłata za gospodarowanie odpadami – opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości do gminy na rzecz
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
5) opakowania wielomateriałowe – opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów,
najczęściej papieru, polietylenu i aluminium w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy
użyciu prostych metod fizycznych, inaczej opakowania kartonowe, tetrapaki
6) odpady niebezpieczne – odpady, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność,
łatwopalność lub inne cechy stanowią zasadnicze aktualne lub potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia
ludzkiego lub dla żywych organizmów i środowiska,
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7) odpady problemowe – odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące ze strumienia
odpadów komunalnych, które ze względu na swoje rozmiary, masę i charakterystykę nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych np. odpady
wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, gruz budowlany, odpady niebezpieczne,
8) GPZOP – gminny punkt zbiórki odpadów problemowych.
§ 3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane są odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne, zebrane
selektywnie, następujących frakcji:
1)

odpady ulegające biodegradacji,

2)

papier i tektura,

3)

tworzywa sztuczne,

4)

metal,

5)

szkło,

6)

opakowania wielomateriałowe,

7)

odpady wielkogabarytowe,

8)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9)

zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyte świetlówki,
11) przeterminowane leki,
12) chemikalia (resztki farb, lakierów, oleju, środki ochrony roślin etc.),
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe – z zastrzeżeniem § 6,
15) popioły – z zastrzeżeniem § 7.
§ 4. Ilość odpadów komunalnych, wyrażona w wielkości pojemników i worków, odbieranych zgodnie z § 5
niniejszej uchwały, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
1. Zabudowa jednorodzinna:
1) nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane,
b) dwa worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe,
c) jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło,
2) nieruchomości zamieszkałe przez 3-4 osoby
a) jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane,
b) trzy worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe,
c) dwa worki 60 l z folii LDPE na szkło,
2) nieruchomości, na której zamieszkuje 5-6 osób:
3) jeden pojemnik o pojemności 360 l na odpady zmieszane,
4) cztery worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe,
5) trzy worki 60 l z folii LDPE na szkło,
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6) nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
b) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne dwie osoby lub
odpowiednio większy pojemnik,
b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe na każde kolejne dwie osoby,
c) dodatkowo jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło na każde kolejne dwie osoby.
2. Zabudowa wielorodzinna:
1) kontener 1100 l na odpady zmieszane, przypadający na 60 mieszkańców, na jedną altankę śmietnikową
lub jeden budynek wielorodzinny,
2) kontener 1100 l na odpady surowcowe (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe) przypadający na jedną altankę śmietnikową lub jeden budynek wielorodzinny,
3) kontener 1500 l na szkło przypadający na jedną altankę śmietnikową,
4) kontener 1100 l na szkło przypadający na jeden budynek wielorodzinny.
3. Wytworzone okresowo ponad limit określony w ust. 1 pkt 1) do 3) zmieszane odpady komunalne można
bezpłatnie oddać w odpowiednich workach, dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne,
w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości, w dniu odbioru.
4. Wytworzone ponad limit określony w ust. 1 pkt 1) do 3) selektywnie zebrane odpady komunalne można
samodzielnie dostarczyć do GPZOP.
§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. Odpady komunalne zmieszane:
1) domy jednorodzinne – 2 x miesiąc,
2) budynki wielorodzinne w zabudowie osiedlowej – nie rzadziej niż 2 x tydzień budynki wielorodzinne
pozostałe - nie rzadziej niż 2 x miesiąc.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie:
1)

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe z terenów zabudowy
jednorodzinnej – 1 x miesiąc,

2)

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe z terenów zabudowy
wielorodzinnej – nie rzadziej 1 x tydzień,

3)

szkło z terenów zabudowy jednorodzinnej – 1 x miesiąc,

4)

szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej 1 x miesiąc,

5)

odpady wielkogabarytowe z terenów zabudowy jednorodzinnej – 2 x rok, w terminie podanym do
publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń mieszkańców oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

6)

odpady wielkogabarytowe z terenów zabudowy wielorodzinnej – 1 x dwa miesiące oraz w GPZOP,
w godzinach otwarcia,

7)

odpady biodegradowalne zielone – odbierane z nieruchomości 4 razy w sezonie wegetacyjnym roślin
(kwiecień –listopad) oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

8)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w GPZOP, w godzinach otwarcia oraz na zgłoszenie, w
terminach ustalonych z odbiorcą tych odpadów,

9)

zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w wyznaczonych budynkach użyteczności
publicznej oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

10) zużyte świetlówki, chemikalia – w GPZOP, w godzinach otwarcia,
11) przeterminowane leki – w aptekach, w godzinach otwarcia
12) zużyte opony – w GPZOP, w godzinach otwarcia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 9431

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy mogą oddawać
w punktach sprzedaży detalicznej, z zastrzeżeniem, że zużyty elektro-sprzęt oddaje się przy zakupie
nowego; zużyte opony mieszkańcy mogą przekazać do zagospodarowania podmiotowi świadczącemu usługi
ich wymiany.
4. Odbieranie odpadów zgodnie z ustaloną częstotliwością odbywać się będzie według ustalonego
harmonogramu przez Gminę z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina zawrze
umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który zostanie dostarczony właścicielom
nieruchomości zamieszkałych.
5. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie odpady umieszczone w oznaczonych
pojemnikach i workach.
6. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 3, a także umieszczone
w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów, nie będą odbierane.
7. W dniu odbioru odpadów komunalnych, w zabudowie wielorodzinnej, należy zapewnić łatwy dostęp do
pojemników pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne; w zabudowie jednorodzinnej
należy, do godziny określonej w harmonogramie, wystawić pojemniki i worki przed ogrodzenie terenu
nieruchomości, przy krawędzi jezdni.
8. W przypadku gdy termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po
dniu wolnym.
§ 6.1. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych odbywa się na zlecenie
właściciela nieruchomości, odpłatnie.
2. Wysokość ceny za usługę określoną w ust. 1 reguluje odrębna uchwała.
3. Odpady remontowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
wymagających uzyskania od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót
można dostarczyć, nieodpłatnie, do GPZOP, w godzinach otwarcia.
§ 7.1. Odbiór popiołów z gospodarstw domowych odbywa 1 x rok, na końcu sezonu grzewczego, w terminie
podanym do publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń mieszkańców, odpłatnie oraz w GPZOP, w sezonie
grzewczym, w godzinach jego otwarcia, bezpłatnie.
2. Wysokość ceny za usługę określoną w ust. 1 reguluje odrębna uchwała.
§ 8. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych problemowych:
1. Na terenie GPZOP znajdują się oznakowane kontenery i pojemniki na następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
2) szkło,
3) odpady wielkogabarytowe,
4) odpady biodegradowalne,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) zużyte opony,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe – z zastrzeżeniem § 6,
8) popioły – z zastrzeżeniem § 7,
9) odpady niebezpieczne.
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2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ożarowa
Mazowieckiego i w lokalnej prasie lokalizację, dni i godziny otwarcia punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nich frakcji.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostają poddane
odpowiednim procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/274/12
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2012r.

Rodzaj odpadu
zmieszane odpady komunalne
odpady biodegradowalne
papier i karton
tworzywa sztuczne
metal
szkło
opakowania wielomateriałowe
odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte baterie, akumulatory
przeterminowane leki
chemikalia
zużyte opony
odpady budowlano-remnotowe

Procesy odzysku1)
R1, R15
R1, R3, R10
R1, R3, R14, R15
R1, R5, R14, R15
R4, R5
R5, R14, R15
R1, R5, R14, R15
R1, R5, R15
R5, R14, R15
R6
R1
R2, R6
R1, R5
R14, R15

Procesy unieszkodliwiania1)
D8, D10
D5, D16
D10
D5, D16
-
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Uza sad n ie n ie
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 j.t.), zgodnie z brzmieniem art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest
określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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
w uchwale należy określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość ich
odbierania oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do selektywnego zbierania
i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca
zobowiązany jest odebrać i przekazać do zagospodarowania każdą ich ilość. System obejmuje tylko właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Niniejsza uchwała jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru
deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.

