UCHWAŁA NR 73/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 17 sierpnia 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.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r. poz. 1399 z późn. zm), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt 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 prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy i Miasta
Żuromin, odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 2 oraz przyjmowane do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady określone w § 4 ust. 1.
§ 3. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów
komunalnych zebranych w odpowiednich pojemnikach lub workach, określonych w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
2. Z terenu nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady zebrane selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);
3) odpady zielone;
4) popiół i żużel;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik do niniejszej uchwały.
4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 odbywać się będzie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę i Miasto Żuromin z podmiotem odbierającym odpady.

zgodnie

5. Harmonogram odbioru odpadów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Miasta Żuromin.
6. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom
przedsiębiorcy odbierającego odpady.
7. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki oraz worki przed wejściem na teren
nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa
z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
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8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane
sprzed nieruchomości.
§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, utworzonym przez Gminę i Miasto
Żuromin odbierane będą, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
i Miasta Żuromin, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady zielone;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – w ilości 500 kg na gospodarstwo domowe
na rok.
2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
pojemniki/kontenery na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

ustawione

będą

oznakowane

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ma prawo odmówić
przyjęcia innych niż wymienione w ust. 1 odpadów.
5. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika
obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 5. Informacja na temat lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, godziny otwarcia
oraz wykaz odpadów, które można do niego dostarczać zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta Żuromin.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy i Miasta Żuromin:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr tel. 657-25-40, wew. 30,
3) elektronicznie – gkmizp@gmail.com
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 231/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 6479).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Załącznik do Uchwały Nr 73/XII/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 17 sierpnia 2015r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rodzaje odpadów

Zabudowa jednorodzinna
w mieście

Zabudowa wielorodzinna w mieście

Zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna na wsi

Zmieszane odpady komunalne

1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

raz na 2 tygodnie

1 raz w miesiącu

2 razy w miesiącu

1 raz w miesiącu

Papier
Tworzywa sztuczne
Szkło
Opakowania wielomateriałowe
Metal
Odpady zielone
w okresie od
1 maja do 30 września
Popiół i żużel
w okresie od 1 października
do 30 kwietnia

2 razy w miesiącu

1 raz w miesiącu

2 razy w miesiącu

1 raz w miesiącu

Meble i odpady
wielkogabarytowe

raz na pół roku

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

raz na pół roku
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