UCHWAŁA Nr 268/XXXvlll201 3
RADY MIEJSKiEJ SIERPCA
z dnia 16 stycznia 2013r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości' na których zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie ań. 40 ust.'l ustawy z 8 marca 'l990r' o samoządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U'
z 2001r' Nr 142, poz' 1591 z pÓżn' zm.) oŻz na podstawie ań. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 węeŚnia
1996 r. o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska
sierpca uchWala, co następuje:

s1
Uchwała okreś|a:

1) Rodzaje

2)
3)
4)
5)

1.

odpadów odbieranych od WłaścicielanieruchomoŚci z podziałem na grupę
podstawową i dodatkową
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicielanieruchomości.
Rodzaje pojemników przeznaczonych do odbioru odpadóW komunalnych'
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, w odniesieniu do nieruchomości
zamieszkałej, na KóĘ prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

s2
odpady komunalne zaliczane do grupy podstawowej będą odbierane od właścicieli

nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji wtym odpady zielone
3) twotzywa sztuczne
4) szkło'
4) papier,
5) odpady wielomateriałowe.
6) odpady budowlane i rozbiórkowe,

2. Odpady

komunalne zaliczane do grupy dodatkowej dostarczane
selektywnej zbiorki odpadów PSZoK lub zbierane sezonowo:

do

punktu

1) metale,

meble i odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęi elektryczny i elektroniczny'
z!Ż\!Ie baterie i akumulatory
pzeterminowane leki i chemikalia
6) zużyte opony
2)
3)
4)
5)

1.
2.

s3

Częstotliwośćodbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały'
odpady zaliczane do grupy dodatkowej należy samodzielnie dostarczać do punktu
se|ektyvvnej zbiórki odpadów komunalnych lub pozbywać się ich podczas sezonowej
zbiÓrki odpadów. lnformację o miejscu i terminie zbiórki zostaną upublicznione
na stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na słupach ogłoszeniowych.

1'

s4

Rodzaje pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.

Ustala się następujące objętościpojemników przeznaczonych do gromadzenia

zmieszanych odpadów komunalnych.

a) dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną na której prowadzone jest jedno
gospodarstwo domowe składające Się z 1 - 5 osób' pojemnik 1'1 0 litrów lub 1 20
Iitrów,

b) dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną na której prowadzone jest jedno
gospodarstwo domowe składające się z 6 - 10 osób, pojemnik 240 litróq

c) dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną na której prowadzone jest jedno
gospodarshvo domowe składające się z Więcej niż 10 osób rodzaj pojemnika ustala
się indywidualnie na podstawie żożonej deklaracji.

d) dla nieruchomości z zabudową wielorodzinną rodzaj pojemnika ustala się

indy'Widualnie na podstawie złoŻonej deklaracji, przyjmując zasadę' Źe na każdą
osobę plzypada 25 dm3 stałych odpadów komunalnych, wytwarzanych w ciągu
tygodnia.

2. Dla

nieruchomości, Kórych odpady nie są gromadzone selektywnie rodzaj
polemnika usta|a Się indywidualnie na podstawie złoŻonĄ deklaracji, pzyjmując
zasadę, że na kaŻdą osobę przypada 25 dm3 zmieszanych odpadów komunalnych
Wytworzonych w ciągu 1tygodnia.

s5

Mieszkaniowej z siedzibą w Sierpcu przy
powstanie
Punkt Selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych.
ul. Traugutta 33
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażony będzie w specjalnie
oznakowane pojemniki/kontenery plzeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych zaliczanych do grupy dodatkowej.
J. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny będzie w dniach
i godzinach pracy zakładu.
4. Właścicielenieruchomości zobowiązani są do samodzielnego dostarczania do
punktu selektywnej zbiórki odpadów zebrane w sposób selektyvvny odpady z grupy
1.

Na terenie Zakładu Gospodarki

dodatkowej.

s6
Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od
właścicielinieruchomości okreŚla załącznik nr 2 do uchwały.

s7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc'

s8
W życie po upływie '14

Uchwała wchodzi
Wojewódżwa Mazowieckiego.

dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Ulzędowym
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BUDYNKI

ODPADY

JEDNORODZINNE
2 razy na miesiąc

ZMIESZANE
TWORZWVA SZTUCZNE
PODSTAWOWA
PAPIER
odbierana z
nieruchomości ZI ELON E/BIOOEGRADOWAL
NE

2 razy na miesiąc

WIELORODZINNE
nie rzadziej niż raz na tydzień

2 razy na miesiąc

szKŁo

DODATKOWA
dostarczana
do punktu
selektywnej
zbiórki odpadów
komunlanych

METALE

samodzielne dostarczane do punktu selektywnej zbiÓrki odpadÓW

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
ODPADY ELEKTRYCZNE
ELEKTRONICZNE
BATERIE I AKUMULATORY

raz na pÓł roku w miejscu iterminie podanym do pub|icznej WiadomoŚci przez Burmistrza Miasta Sierpc |ub
Wedłu9 zapotrzebowania samodzieIne dostarczone do punktu seIektywnej zbiórki odpadÓw
raz

na

pÓł roku w miejscu

iterminie podanym do publicznej Wiadomości przez Burmistrza Miasta sierpc

ZUZYTE OPONY

raz

na

pÓł roku W miejscu

iterminie podanym do publicznej wiadomoŚci przez Burmistrza

PRZETERMINOWANE LEKI
I CHEMIKALIA

raz

na

pÓł roku w mlejscu

itermlnie podanym do pub|icznej wiadomoŚci przez

I

PFiZ['WUuN

Według zapotrzebowania samodzielne dostarczone do punktu selektywnej zbiÓrki odpadÓW

*ro*

Według Zapotruebowania samodzielne dostarczone do punktu selektywnej zbiÓrki odpadÓw

Burmistrz-łEśiSierpć ltlb

Według zapotrzebowania samodzieIne dostarcłgne do punktu selektywnej zbiÓrki odpadÓW
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SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
PROCESY

ODPAD

oDzYsKUl)

ZMIESZANE

R1, R15

BIODEGRADOWALNE

R1, R3, R1O

TWORZYWA SZTUCZNE
WIELOMATERIALOWE
METAL

PROCESY UNIESZKODL|WIANIA1
D1, Dl0, Dl1
D10, D11

Rl5

D10, D1t

R1, R5, R14, R15

D10, D1'l

R1. R5, R14,
R4, R5

szKŁo

R5, R14, R15

PAPIER

R1, R3, R14,Rl5

D10, D12

ZIELONE

R1, R3,

Rl0

D10, Dl1

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

R1, R5,

Rl5

D1, D l0, D11

ZUŻYTE oPoNY
ODPADY ELEKTRYCZNE
ELEKTRONICZNE

R5
I

R5, R14, R15

BATERIE, AKUMULATORY

R6

D5, D16

CHEMIKALIA

R2, R6

D5, D16

PMETERMINOWANE LEKI

R1

D10, D1l

1) oznaczenia procesÓw odzysku i unieszkodliwiania na podstawie zaĘczników nr 5 i 6 do ustawy z
dnia 27 kwietnia 200'l r o odpadach (Dz' U. z2010 r. Nr 185, poz' 1243' zpÓżn. zm..)

)

