Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
Lp.

Obecny zapis w projekcie Regulaminu

1.

2.

§ 11, ust. 4, pkt. 6, podpunkt a)
Ustala się następującą częstotliwość i sposób
odbierania odpadów komunalnych:
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) zabudowa jednorodzinna – raz w roku
sprzed posesji, w terminie podanym do
publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń
mieszkańców (zgłoszenie osobiste w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim, telefonicznie lub przesłane
pocztą
elektroniczną
na
adres
odpady@ozarow-mazowiecki.pl) oraz w
GPZOP.

Uwagi do obecnego zapisu, nowe brzmienie
zapisu lub propozycje dodatkowych zapisów

Stanowisko Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego do zgłoszonej
propozycji/uwagi wraz z uzasadnieniem
Propozycja odbioru choinek sprzed posesji w Brak regulacji odbioru choinek sprzed posesji
ramach odbioru odpadów zielonych w pierwszą ze względu na niewielkie zainteresowanie ze
środę lutego
strony mieszkańców

Propozycja dwukrotnego odbioru odpadów
wielkogabarytowych sprzed posesji z uwagi na
duże zainteresowanie taką formą odbioru
odpadów, zarówno w okresie wiosennym, jak i
jesiennym

- nie uwzględniono
Odbiór
odpadów
wielkogabarytowych
bezpośrednio sprzed posesji zredukowano do
jednorazowej zbiórki w ciągu roku z uwagi na
konieczność ograniczenia rosnących kosztów
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe można bez
ograniczeń oddawać w ramach ponoszonej
opłaty do Gminnych Punktów Zbierania
Odpadów Problemowych.
- nie uwzględniono

3.

4.

§ 11, ust. 4, pkt. 3, podpunkt b)
4) Częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych
Ustala się następującą częstotliwość i sposób
odbierania odpadów komunalnych:
3) papier
b) szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej
– nie rzadziej niż raz w miesiącu
§ 6, ust. 3, pkt. 2
Rodzaje
i
minimalna
pojemność
pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych
3. W zabudowie jednorodzinnej określa się
pojemność
pojemników
na
odpady
komunalne zmieszane przy założeniu, że na
nieruchomości prowadzona jest segregacja
odpadów, a odpady odbierane są raz na dwa
tygodnie:
1) nieruchomości zamieszkałe przez 1-4
osoby – pojemnik o pojemności 120l,
2) nieruchomości zamieszkałe przez 4-8 osób
– pojemnik o pojemności 240l

Powinno być „zabudowa wielorodzinna – nie
rzadziej niż raz w miesiącu”

Oczywista omyłka pisarska

- uwzględniono

Powinno być „nieruchomość zamieszkała przez
5-8 osób – pojemnik o pojemności 240l”,
z obecnego zapisu nie wynika, jaki pojemnik
przysługuje nieruchomości zamieszkałej przez
4 osoby

Aktualny zapis faktycznie nie precyzuje, jaki
pojemnik przysługuje nieruchomości
zamieszkałej przez 4 osoby
- uwzględniono

5.

§ 11, ust. 4, pkt. 5, podpunkt a) i b) i pkt. 13
§ 11. Częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych
4. Ustala się następującą częstotliwość i
sposób odbierania odpadów komunalnych:
5) bioodpady:
a) zabudowa jednorodzinna – co dwa
tygodnie w okresie kwiecień – listopad
sprzed posesji z zastrzeżeniem
obowiązującego limitu w ilości odbieranych
worków z bioodpadami oraz w GPZOP z
zastrzeżeniem obowiązującego rocznego
limitu bioodpadów oddawanych z jednej
nieruchomości,
b) zabudowa wielorodzinna – w terminie
ustalonym z zarządcą budynku oraz w GPZOP
z zastrzeżeniem obowiązującego rocznego
limitu dla jednej nieruchomości;
13) odbiór odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne z posesji – odpłatnie na zlecenie
właściciela nieruchomości, wysokość ceny za
usługę reguluje odrębna uchwała lub
bezpłatnie w GPZOP z zastrzeżeniem
obowiązującego rocznego limitu dla jednej
nieruchomości

1) Propozycja wpisania konkretnych
limitów w odbiorze odpadów zielonych
i budowlanych przyjmowanych w
GPZOP.
2) Postulat ustalenia jednego łącznego
limitu odbieranych odpadów zielonych i
budowlanych przyjmowanych w GPZOP
dla jednej nieruchomości na poziomie
1300 kg.

1) Konkretne limity w odbiorze odpadów
zielonych i budowlanych
przyjmowanych w GPZOP określa
odrębna uchwała, regulamin ma
charakter ogólny i jedynie sygnalizuje
istnienie takich limitów; wskazywanie
konkretnych liczb powodowałoby
konieczność zmian zapisów
regulaminowych przy każdej
ewentualnej zmianie limitów
- nie uwzględniono
2) Limity obejmują dwa zupełnie różne
rodzaje odpadów, nie ma żadnych
przesłanek, aby je łączyć
- nie uwzględniono

6.

7.

§ 4 . Ustala się następujące zasady w
zakresie prowadzenia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów
komunalnych:
1. dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych
1) selektywnie zebrane odpady
poszczególnych frakcji właściciele
nieruchomości umieszczają:
(…) W zabudowie jednorodzinnej oraz na
nieruchomościach o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym właściciele
nieruchomości mogą korzystać z
przydomowego kompostownika
§ 6 punkt 4
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych
4. Dopuszcza się możliwość wymiany
pojemnika na większy na uzasadniony
wniosek właściciela nieruchomości.

Propozycja działań zachęcających do
kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji w przydomowych
kompostownikach – kompostowniki
finansowane przez gminę lub refundacja ich
zakupu poprzez np. okresowe zwolnienie z
opłaty za wywóz odpadów

Regulamin dopuszcza korzystanie z
kompostownika, natomiast jest wyłącznie
dokumentem porządkowym i nie może
zawierać treści wychodzących poza zakres
ustawowy. Promocja postaw proekologicznych
jest prowadzona przez gminę w ramach
innych projektów.
- nie uwzględniono

Propozycja zapisu: „4. Dopuszcza się możliwość
wymiany pojemnika na większy lub mniejszy na
uzasadniony wniosek właściciela
nieruchomości” z finansowym premiowaniem
poprzez obniżenie opłat za wywóz odpadów dla
osób wnioskujących o pojemnik mniejszy

Pojemnik jest tylko narzędziem do
gromadzenia i przekazywania odpadów do
zagospodarowania. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami jest naliczana,
zgodnie z ustawą, od mieszkańca, a nie
wielkości pojemnika.

- nie uwzględniono

8.

9.

§ 6 punkt 5
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych
5. Właściciele nieruchomości
jednorodzinnych otrzymują wraz z
pojemnikiem na odpady zmieszane pakiet
startowy worków do segregacji odpadów
komunalnych zawierający:
1) 3 worki żółte oznaczone napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” o pojemności 120l na
metale (…),
2) 2 worki niebieskie oznaczone napisem
„Papier” o pojemności 120l na papier (…),
3) 2 worki zielone oznaczone napisem
„Szkło” o pojemności 60l na szkło (…),
4) 6 worków brązowych oznaczonych
napisem „Bio” o pojemności 120l na odpady
ulegające biodegradacji (…)

Wielkość pakietu startowego powinna być
uzależniona od liczby osób lub wielkości działki
w przypadku worków na odpady zielone

§ 6 punkt 6
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych
6. Dopuszcza się możliwość wystawiania
odpadów podlegających segregowaniu w
dodatkowych workach własnych

Propozycja zobligowania mieszkańców do
oznaczenia mazakiem lub naklejką
dodatkowych worków np. worki na metale i
tworzywa pozostawiamy bez oznaczeń, na
workach z papierem piszemy „P”, na workach ze
szkłem piszemy „S”, na workach z bioodpadami
„B”

Wielkość pakietu startowego jest wartością
uśrednioną i została ustalona na podstawie
obserwacji systemu przez pięć lat.
- nie uwzględniono

Dotychczasowe funkcjonowanie systemu nie
wskazuje na konieczność wprowadzania
dodatkowych oznaczeń worków.
- nie uwzględniono

mieszkańców z zastrzeżeniem
obowiązujących limitów w ilości odbieranych
worków z bioodpadami
10. § 6 punkt 8
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych
8. Pakiet startowy worków dostarczany jest
jednorazowo po złożeniu deklaracji, ich ilość
uzupełniana jest po każdorazowym odbiorze
odpadów w stosunku 1:1 w przypadku
worków na papier, metale i tworzywa
sztuczne oraz szkło, worki na bioodpady
wydawane będą maksymalnie w ilości
maksymalnie 6 szt.
11. § 8 punkt 1
§ 8. Ustala się standardy utrzymania
pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia
odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:
1) Pojemnik nie powinien być uszkodzony

Doprecyzowanie w regulaminie, kiedy wiosną
należy dostarczyć worki na bioodpady – przy
ostatnim pozimowym odbiorze odpadów

12.

Dopisanie uwagi, że w okresie przejściowym
worki czerwone mogą pełnić rolę worków
żółtych

Wszyscy mieszkańcy otrzymują pakiet
startowy worków przy składaniu deklaracji. Ich
ilość uzupełniana jest po każdorazowym
odbiorze, również po ostatnim odbiorze
jesiennym.
- nie uwzględniono

Propozycja doprecyzowania działań, gdy
pojemnik zostanie uszkodzony, tryb zgłaszania
szkody

§ 8 regulaminu określa ogólne zasady
korzystania z pojemników, tryb zgłaszania
szkody nie wchodzi w zakres regulowany § 8
- nie uwzględniono

Regulamin jest dokumentem zawierającym
regulacje o charakterze ogólnym, taka
informacja przekazana będzie mieszkańcom w
sposób zwyczajowo przyjęty.
- nie uwzględniono

