
UCHWALA Nr 225/XXV/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust.l. art.41 ust.l, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.),
art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co nastepuje:

§1
Uchwala okresla szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie obierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w
zamian zauiszczona opiate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2

1. Ustala sie. iz od wlasciciela nieruchomosci nalezy odbierac kazda zebrana przez niego
ilosc odpadow komunalnych, wytworzona przez niego na terenie nieruchomosci.

2. Odbieranie od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych:
1) odpadow komunalnych zmieszanych bedzie prowadzone:

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzieh.

2) odpadow segregowanych bedzie prowadzone:
a) w zabudowiejednorodzinnej - raz na miesiac,
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzieh.

3. Odbieranie od wlascicieli nieruchomosci niezamieszkalych oraz z terenu nieruchomosci,
na ktorych w czesci zamieszkuj^ mieszkahcy i na ktorych w czesci nie zamieszkuja
mieszkahcy:

1) odpadow komunalnych zmieszanych bedzie prowadzone raz na tydzieh,
2) odpadow segregowanych bedzie prowadzone raz na tydzieh.

§3

1. Na terenie Gminy Chorzele ustanawia sie punkt selektywnego zbierania odpadow, znajdu-
jacy sie na terenie nieruchomosci polozonej przy ul. Mlynarskiej wChorzelach (nierucho-
mosc gminna sasiadujaca bezposrednio z terenem oczyszczalni sciekow wChorzelach). In-
formacje o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiorki gmina podaje do publicznej
wiadomosci na stronie internetowej gminy Chorzele oraz poprzez zamieszczenie informa-
cji na tablicach poszczegolnych solectw gminy.

2. Wpunkcie selektywnego zbierania odpadow komunalnych odbierane beda odpady groma-
dzone w sposob selektywny obejmujace: odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, farby,
zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny), odpady wielkogabarytowe.



3. W punkcie selektywnego zbierania odpadow komunalnych odbierane beda rowniez selek-
tywnie zbierane odpady - papier, szklo, tworzywa sztuczne. metale, odpady biodegrado-
walne oraz zuzyte baterie, w przypadku braku mozliwosci przekazania ich, w terminie
okreslonym w harmonogramie, wybranemu w drodze przetargu przedsiebiorcy zajmujace-
go sie odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadow.

4. Odpady niebezpieczne obejmujace: przeterminowane leki i termometry rteciowe odbierane
bed^ wzorganizowanych przez gmine punktach zbiorki. ktore zlokalizowane beda wapte-
kach i punkcie aptecznym.

5. Transport odpadow do punktu selektywnego zbierania odpadow wlasciciele nieruchomosci
zapewniajc} we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

§4

Odpady komunalne odebrane od wlascicieli nieruchomosci w ramach gminnego systemu
gospodarki odpadami przekazywane sq uprawnionym podmiotom wcelu poddania procesom
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z Uchwala Nr 212/12 Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego z dnia 22 pazdziernika 2012 r. w sprawie wykonania Wojewodzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849) oraz odrebnymi przepisami.

§5
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§6

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego, z moca obowiazywania od dnia 1lipca 2013 roku.


