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Druk nr 186

Uchwała NR IX/63/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 20 maja 2015 r.
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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3, 3a, 3b, 3c
i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska
w Łochowie uchwala, co następuje:
§1.
1 . Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1 ) odbiera się od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady
komunalne w dowolnej ilości na określonych w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Gminie Łochów zwanego dalej „Regulaminem", przy czym opony
z samochodów o dmc do 3,5tony - nie więcej niż 4 sztuki rocznie, odpady budowlanoremontowe do 5ton rocznie;
2 ) odbiera się następujący rodzaj odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości:
a ) zmieszane (nieselektywnie zbierane);
b ) selektywnie zbierane:
- papier i tektura,
- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- drobny metal,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji;
3 ) odbiera się inne odpady komunalne selektywnie zbierane, nie wymienionych w pkt 2 w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
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a ) metale,
b ) tekstylia,
c ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d ) zużyte baterie i akumulatory,
e ) chemikalia i przeterminowane leki,
f ) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g ) zużyte opony,
h ) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji;
4 ) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone jeden raz na dwa tygodnie
przy czym z obszaru zabudowy wielolokalowej- jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia
do października;
5 ) odbieranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie będzie prowadzone jeden raz na
cztery tygodnie;
6 ) odbieranie bioodpadów w okresie wegetacyjnym będzie prowadzone jeden raz na dwa
tygodnie, przy czym odbiór bioodpadów z obszaru zabudowy wielolokalowej- jeden raz na
tydzień w okresie od kwietnia do października;
7 ) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon będzie prowadzone jeden raz w roku.
2 . Tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy składowisku odpadów
komunalnych w Łojewie.
3 . Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługę co najmniej
5 dni w tygodniu co najmniej 40 godzin tygodniowo w godzinach pracy ustalonych
przez prowadzącego Punkt, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 poza oponami z samochodów o dmc do 3,5tony (do 4 sztuk
rocznie) oraz odpadami budowlano- remontowymi (do 5ton rocznie).
§2.
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel
nieruchomości może zgłosić takie przypadki: mailem (gospodarka.odpadami@gminalochow.pl,
telefonicznie: nr 025 643 78 19 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Łochowie Aleja Pokoju 75,
07-130 Łochów).
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
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§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek
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