Uchwała Nr XXII/106/2012
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:
§1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirów i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§2
1.Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i
stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby,
- dwa pojemniki (worek) o pojemności 120l
- bez ograniczeń –worki 120 l z folii PE-HD na odpady zebrane w sposób selektywny
(papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale)
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób:
- trzy pojemniki(worki) o pojemności 120 l
- bez ograniczeń – worki z folii PE-HD na odpady zbierane w sposób selektywny (papier i
tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale);
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych oraz worki na odpady zbierane w sposób selektywny w ilości odpowiadającej
potrzebom danej nieruchomości.
§3
1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej uchwały od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona
jest od liczby pojemników o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l.
2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się bez ograniczeń worki PE-HD na odpady
gromadzone w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale). W przypadku
większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć
nieruchomość
w
pojemniki
określone
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirów.
§4
1.Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -nie
rzadziej niż raz w miesiącu.

2.Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych -nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
3.Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
odbierane będą od właścicieli nieruchomości wymienionych w ust. 1-2 – nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
4.Gminny Punkt Zbierania Odpadów prowadzony będzie przez firmę wyłoniona w przetargu przez
Gminę Mirów, jego lokalizacja oraz godziny otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
5.Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady zebrane w sposób
selektywny:
1)
Papier i tektura (20 01 01)
2)
Tworzywa sztuczne (20 10 39),
3)
Metale (20 01 40),
4)
Szkło (20 01 02),
5)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 34),
6)
Wielkogabarytowe (20 03 07),
7)
Zużyte baterie i akumulatory ( 20 01 31*, 20 01 34),
8)
Zużyte opony (20 03 99)
9)
Przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),
10) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
6. Odpady wymienione w ppkt. 1-6 odbierane będą bezpłatnie 2 razy w roku
z
nieruchomości, a odpady wymienione w ppkt. 8-10 można będzie raz w roku bezpłatnie dostarczyć do
kontenera ustawionego w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu przez
Gminę. Wyżej wymienione odpady będzie odbierał przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na
zasadach określonych w umowie. Odpady wymienione w pkt. 7 można będzie przekazywać bezpłatnie
przez cały rok do pojemników, które znajdują się w szkołach na terenie Gminy Mirów.
7. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać za dodatkowa opłatą odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych
samodzielnie (20 03 99),
8. Odpady zielone i ogrodowe (20 03 02, 20 01 99, 20 02 01) będą zagospodarowane we własnym
zakresie, lub odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu za dodatkową opłatą.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirów
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

