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UCHWAŁA NR XI/96/15
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 czerwca 2015 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe i innych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym 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) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane
selektywnie następujących frakcji:
1) odpady zielone,
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,
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12) chemikalia (resztki farb, lakierów, oleju, środki ochrony roślin itp.),
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) popioły.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) zabudowa jednorodzinna – co dwa tygodnie,
b) budynki wielorodzinne w zabudowie osiedlowej – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,
c) budynki wielorodzinne pozostałe – nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) odpady segregowane suche:
a) zabudowa jednorodzinna – co dwa tygodnie,
b) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz na tydzień,
3) szkło opakowaniowe:
c) szkło z terenów zabudowy jednorodzinnej – co dwa tygodnie,
d) szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) zabudowa jednorodzinna – 1-2 razy na rok, w terminie podanym do publicznej wiadomości, po zebraniu
zgłoszeń mieszkańców sprzed posesji oraz w Gminnych Punktach Zbierania Odpadów Problemowych
(dalej GPZOP),
b) zabudowa wielorodzinna – w terminie ustalonym z zarządcą budynku oraz w GPZOP,
5) odpady zielone:
a) zabudowa jednorodzinna - co dwa tygodnie w okresie kwiecień – listopad sprzed posesji oraz w GPZOP,
b) zabudowa wielorodzinna - w terminie ustalonym z zarządcą budynku oraz w GPZOP,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w GPZOP oraz w ramach zbiórki mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
7) zużyte baterie i akumulatory – pojemniki na baterie ustawione w budynkach użyteczności publicznej oraz
w GPZOP,
8) zużyte świetlówki, chemikalia – w GPZOP,
9) przeterminowane leki – w aptekach oraz w GPZOP,
10) zużyte opony – w GPZOP oraz w ramach zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
11) 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,
12) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z posesji odbywa się na
zlecenie właściciela nieruchomości, odpłatnie, wysokość ceny za usługę reguluje odrębna uchwała lub
bezpłatnie w GPZOP,
13) popiół z gospodarstw domowych - w GPZOP lub odpłatnie odbiór z posesji - wysokość ceny za usługę
reguluje odrębna uchwała.
2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe oraz innych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (ogródki
działkowe)
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1) odpady komunalne zmieszane:
a) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – dwa razy w miesiącu,
b) ogródki działkowe - dwa razy w miesiącu,
2) odpady segregowane suche:
a) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – raz w miesiącu,
b) ogródki działkowe – raz w miesiącu,
3) szkło opakowaniowe:
a) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – raz w miesiącu,
b) ogródki działkowe - raz w miesiącu,
4) odpady zielone (w okresie kwiecień-październik):
a) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe - raz w miesiącu,
b) ogródki działkowe - kontener KP7 podstawiany w miesiącach kwiecień i październik.
§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
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 zielone,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) zużyte opony,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
8) popioły,
9) odpady niebezpieczne.
2. Właściciele nieruchomości odpady komunalne zebrane w sposób selektywny dostarczają do GPZOP we
własnym zakresie.
§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostają poddane
odpowiednim procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) 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 (Dz.U.Woj.Maz. poz.
9431 z 2012 r.),
2) Uchwała nr XXX/281/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. o zmianie
uchwały 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
(Dz.U.Woj.Maz. poz. 532 z 2013 r.).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cichal
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Załącznik do Uchwały Nr XI/96/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Rodzaj odpadu
zmieszane odpady komunalne
odpady biodegradowalne
papier i karton
tworzywa sztuczne
i opakowania z tworzyw
sztucznych
metal
szkło opakowaniowe
opakowania wielomateriałowe
zmieszane odpady
opakowaniowe
odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
zużyte baterie, akumulatory
przeterminowane leki
chemikalia
zużyte opony
odpady budowlanoremontowe

Procesy
unieszkodliwiania

Procesy odzysku
R3, R12
kompostowanie
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
recykling materiałowy przekazanie
odbiorcom fizycznym

D10
-

R5, R12

-

R4, R12
R5, R12
R5, R12

-

R1, R12

-

R12

-

R12

-

R12
R12
R12
R5

D13, D16
D10
D10, D13, D16
D10

R4, R5, przekazanie osobom fizycznym

-

-

