Projekt
DRUK Nr 322
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2020 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 2020 r. poz. 1439 oraz z 2019 r. poz. 2020) uchwala się, 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 lub innych
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 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) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymiwyposaża się nieruchomościzamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki na odpady zmieszane oraz
pojemniki lub worki do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie.
2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych oraz przyjmowanych od właścicieli nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie:
a) papier,
b) szkło,
c) metale i tworzywa sztuczne,
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony z zastrzeżeniem obowiązującego limitu,
g) przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
k) popiół z palenisk domowych,
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l) odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem obowiązującego limitu,
m) odpady niebezpieczne,
n) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Ustala się limity odbieranych lub przyjmowanych z nieruchomości odpadów komunalnych:
1) odbieranych z posesji:
a) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odbierane przy
ostatnim odbiorze harmonogramowym w miesiącach: grudzień, styczeń, luty i marzec,
b) zużytych opon - 4 sztuki w ramach zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
2) przyjmowanych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Problemowych (dalej GPZOP) na przestrzeni
1 roku dla jednej nieruchomości:
a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - 800 kg,
b) zużytych opon - 10 sztuk.
§ 3. 1. Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, z zastrzeżeniem, że odpady z nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
odbierane są w miesiącach kwiecień-październik:
1) odpady komunalne zmieszane - sprzed posesji:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – co dwa tygodnie,
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – co dwa tygodnie,
c) budynki wielolokalowe w zabudowie osiedlowej – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,
d) budynki wielolokalowe pozostałe – nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) papier - sprzed posesji oraz w GPZOP:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – raz w miesiącu,
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – raz w miesiącu,
c) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) szkło opakowaniowe - sprzed posesji oraz w GPZOP:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – raz w miesiącu,
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – raz w miesiącu,
c) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) metale i tworzywa sztuczne - sprzed posesji oraz w GPZOP:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – co dwa tygodnie,
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – raz w miesiącu,
c) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – sprzed posesji: w okresie kwiecień-listopad – co dwa tygodnie,
w okresie grudzień-marzec – raz w miesiącu, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w w §2 ust. 3 pkt 1)
podpunkt a) oraz w GPZOP,
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b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – sprzed posesji co dwa tygodnie w okresie kwiecień-październik oraz
w GPZOP,
c) budynki wielolokalowe – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie kwiecień-październik, nie rzadziej niż
raz w miesiącu w okresie listopad-marzec oraz w GPZOP,
d) budynki mieszkalne jednorodzinne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – dopuszcza się wystawianie pociętych gałęzi,
związanych i nieprzekraczających długości ok. 150 cm, o objętości porównywalnej do wielkości worka na
odpady bio, traktując każdą wiązkę jak oddany worek;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne – raz w roku sprzed posesji, w terminie podanym do publicznej
wiadomości, po zebraniu zgłoszeń mieszkańców oraz w GPZOP,
b) budynki wielolokalowe – w terminie ustalonym z zarządcą budynku oraz w GPZOP;
7) zużyte opony – w ramach zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz w GPZOP
z zastrzeżeniem limitów dla jednej nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) podpunkt b) oraz pkt 2)
podpunkt b);
8) przeterminowane leki – w aptekach oraz w GPZOP;
9) chemikalia oraz opakowania po nich – w GPZOP;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
oraz w GPZOP;
11) zużyte baterie i akumulatory – pojemniki na baterie ustawione w budynkach użyteczności publicznej oraz
w GPZOP;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek - w GPZOP;
13) popiół z palenisk domowych – na zgłoszenie w ramach zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
oraz w GPZOP;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe w GPZOP z zastrzeżeniem limitu dla jednej nieruchomości, o którym
mowa w §2 ust. 3 pkt 2) podpunkt a);
15) odpady niebezpieczne – w GPZOP;
16) odpady tekstyliów i odzieży – w GPZOP.
2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w GPZOP:
1) papier;
2) szkło;
3) metale i tworzywa sztuczne;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony z zastrzeżeniem obowiązującego limitu;
7) przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek;
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11) popiół z palenisk domowych;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem obowiązującego limitu;
13) odpady niebezpieczne;
14) odpady tekstyliów i odzieży.
§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych:
1) Na terenie GPZOP ustawione są oznakowane pojemniki i kontenery na poszczególne frakcje odpadów
komunalnych przyjmowane od mieszkańców;
2) Właściciele nieruchomości odpady komunalne zebrane w sposób selektywny dostarczają do GPZOP we
własnym zakresie. Odpady przyjmowane są na podstawie poświadczenia wydanego przez Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim, potwierdzającego złożenie przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) Szczegółowy sposób przyjmowania odpadów komunalnych w GPZOP zawarty jest w regulaminie,
udostępnionym na stronie www.ozarow-mazowiecki.esog.pl w zakładce Gminne Punkty Zbierania Odpadów
Problemowych oraz w GPZOP.
§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściciel nieruchomości zgłasza nieprawidłowość w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym zdarzenie miało
miejsce.
2. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Mazowieckim oraz pod udostępnionymi numerami telefonów lub adresami poczty elektronicznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIV/580/18 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 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
zmieniona Uchwałą Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 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.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Uzasadnienie
Do kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie uchwały 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, stanowiącej akt prawa miejscowego. Projekt uchwały spełnia wymogi art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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