UCHWAŁA NR 367/XL|X/201 3
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 23 pażdziernika 20 1 3r.

w sprawie

ustalenia szczegółowego sposobu

i

zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicielinieruchomości, na których zamieszkuią mieszkań

Na podstawie art. 18 ust'

2 pkt'l5,40 ust.1 oraz art' 4'l ust' 1 ustawy z 8 marca 'lggor' o samorządzie

'
gminnym
(tekst jedn. Dz'U' z2013 poz' 594 z pÓżn. zm.) oraz na podstawie art' 6rust' 3 ustawy z
dnia 13
września'l996 r' o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r' poz' 391) Rada Miejska
sierpca uchwala, co następuje:

s1
Uchwała określa:

1) Rodzaje odpadów odbieranych od właścicielanieruchomoŚci

2)
3)
4)

z

podzialem na grupę
podstawową i dodatkową
Częstotliwośc odbierania odpadów komunalnych od właścicielanieruchomości'
Rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.
Sposób śWiadczeniausług pzez punkt selektywnego zbierania odpadóW kómunalnych,

s2

1. odpady komunalne zaliczane do grupy podstawowej będą odbierane
nieruchomości Według podziału na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) pozostałościz segregowan!a odpadów komunalnych'
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,

5)
6)
7)
8)

z

terenu

papier,
opakowania wielomateriałowe.
metale,
odpady komunalne ulegające biodegradacji W tym odpady zlelone

2. odpady

komunalne zalic,ane
99 slupy dodatkowej indywidualnie dostarczane do punktu
selektywnej zbiorki odpadów PSZoK lub zbierane sezonowo'
1) meble i odpady wietkogabarytowe,
2) zuŻyly spzęt elektryczny i elektroniczny'
3) zuŻyte baterie i akumulatory,
4) pzeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte opony,
6) odpady budowlane l rozbiórkowe,

s3
1.

2.

częstotliwośćodbioru odpadóW komunalnych określa załącznik nr .1 do uchwały.
ldpady zaliczane do grupy dodatkowej należy dostarczac indywidualnie do Punktu
Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych lub pozbywaĆ się ich podczas sezonowych
zbiórek odpadów lnformacje o miejscach i terminach zbiórek- zostaną upublicznione na
Stronie internetowej, prasie lokalnej oraz na słupach ogłoszeniowych'

s4
1.

Rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych'

do gromadzenia
gromadzonych
selektywnie:
zmieszanych odpadóW komunalnych
a) Dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną na której zamieszkuje 1 - 5 osób'
pojemnik 120 litrów.
b) Dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną na której zamieszkuje 6 -'l0 osób'
pojemnik 240 litrów'
c) Dla nieruchomościz zabudową jednorodzinną na której zamieszkuje więcej niż
.l0
osób rodzaj pojemnika ustata Się indywidualnie na podstawie zloŻonĄ deklaracji.

.1) Ustala

się

następujące objętości pojemników pzeznaczonych

nieruchomości z zabudową Wielorodzinną, rodzaj pojemnika ustala się
indywidualnie na podstawie złoŻonej deklaracji, pzyjmując zasadę, że. na każdą
osóbę przypada 25 dm3 stałych odpadów komunalnych' Wytwarzanych w ciągu

d) Dla

tygodnia.

2. Dla nieruchomości, których odpady nie są gromadzone selektywnie rodzaj pojemnika

3'

ustala się indywidualnie na podstawie złoŻonei deklaracji' pzyjmując zasadę, Źe na kaŹdą
osobę pzypida 25 dm3 zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w ciąu
l tygodnia.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Sierpc
przejmuje obowiązek właścicielanieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości
w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów
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.l. Na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu, ul. Traugutta 33 powstanie Punkt
Zbiórki odpadów Komunalnych.
Selektywnej
-Selertywne;
Zbiórki odpadóW Komunalnych Wyposażony będzie w Spec'ialnie
2. Punkt
oznakowane pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych
zaliczanych do grupy dodatkowej.
3. Punkt selertvwnej Z'biórki odpadóW Komunalnych czynny będzie codziennie W godzinach
pracy zakładu.

4. Właścicielenieruchomościindywidualnie dostarczają do punktu

selektywnej zbiórki

odpadów' odpady komunalne zebrane w sposób selektyvvny'
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Traci moc uchwała Nr 338/XLV/2O13 Rady Miejskie'i Sierpca z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania
i zagospodarowaiia odpidów komunalnych od właścicielinieruchomoŚci, na których zamieszkują
mieszkańcy'

s7
Wykonanie uchwały powieza się Burmistlzowi Miasta Sierpc.

s8

Uchwała Wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym
Województwa Mazowieckiego.
NlczĄcY

PRZEWOT

RADY M

Marek

załącznik nf

1

do Uchwały nr 367^Ll)v2o13 Rady Miejskiej sierpca
z dnia 23 pażdziemika 20'l3r.

czĘs

KOMUNALNYCH
BUDYNKI

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
Nie

PoZosTAŁoŚcl z SEGREGoWANlA oDPADÓW KoMUNALNYCH

rz

adziej niŻ raz na tydzień

TWORZYWA SZTUCZNE
PODSTAWOWA
odbierana z
nieruchomości
2 razy w miesiącu

oPAKoWANlA WlELoMATERlAŁoWE

ZI

MEBLE

ELON E/BIODEGRADOWALNE
I

ODPADY WELKOGABARYTOWE

ODPADY ELEKTRYCZNE
DODATKOWA
Dostarczana
do PSZOK

I

Raz na kwańał w miejscu i terminie podanym do publicznej wiadońosci pzez
Miasta sierpc lub według zapotżebowanja indywidualnie dostarczone do
punktów selektywnej zbió*i odpadów

-Burmjstrza

ELEKTRONICZNE

BATERIE I AKUMULATORY
PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA

oDPADY BUDoWLANE l RoZBlÓRKoWE

Raz na poł roku W miejscu iterminie podanym do pub|icznej wiadomości p.zez
Burmistza Miasta Sierpc
lub według zapotrŻebowania indywidualnie dostarcŻone do punktów selektywnej
odpadów

lndywidualnie dostarczane do punktów selektywnej zbiÓrki odpadóW

PRZEWO

::w:r

