
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/483/14 

RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE 

z dnia 25 września 2014 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1399, poz. 1593) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto 

Ozorków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli sprzed nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy według podziału na następujące frakcje: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) szkło; 

4) papier; 

5) odpady zielone; 

6) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony; 

7) odpady elektryczne i elektroniczne. 

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane są sprzed nieruchomości zamieszkałych następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości; 

2) tworzywa sztuczne, papier i szkło, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków będą odbierane w każdej ilości. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, świadczy usługi na rzecz wła-

ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasto Ozorków w zakresie 

przyjmowania: 
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1) tworzyw sztucznych; 

2) szkła; 

3) papieru; 

4) metali; 

5) odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów zielonych; 

7) odpadów elektrycznych i elektronicznych; 

8) baterii i akumulatorów; 

9) zużytych opon; 

10) chemikaliów; 

11) przeterminowanych leków; 

12) odpadów budowlanych i remontowych. 

2. Odpady, o których mowa w punkcie 1-11, przyjmowane są w każdej ilości. 

3. Odpady budowlane i remontowe będą przyjmowane w ilości do 30 kg na osobę na rok. 

4. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów udostępniony jest na stronie interne-

towej www.umozorkow.pl. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 1, powstałe w gospodarstwach domowych są dostarczane do Punktu Se-

lektywnej Zbiorki Odpadów przez ich wytwórców. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany zarejestrować po-

jemniki na odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie u przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto Ozor-

ków zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

2. Odpady zebrane w niezarejestrowanych pojemnikach nie będą odbierane w ramach uiszczonej opłaty. 

§ 6. W ramach uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości otrzymają: 

1) worki do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i odpadów zielonych - w zabudowie jed-

norodzinnej; 

2) worki na odpady zielone - w zabudowie wielorodzinnej; 

3) pojemniki do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i papieru - w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 7. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-

cy, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku. 

2. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

przedsiębiorcę, z którym Gmina Miasto Ozorków zawarła umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów oraz 

udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. Harmonogram musi być 

zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 8. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Re-

gulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków będą traktowane jako odpady 

zmieszane i nie będą odbierane w dniu zbiórki odpadów selektywnie zebranych. 

§ 9. 1. W zamian za uiszczoną opłatę odbiorowi podlegają: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

odpady wielkogabarytowe, które zostały wystawione w wyznaczonym dniu ich odbioru: 

1) przed posesję - w przypadku zabudowy jednorodzinnej; 

2) przy pojemnikach na odpady zmieszane - w przypadku zabudowy wielorodzinnej. 
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2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1, 

w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie 

podlegają odbiorowi. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXIII/282/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012 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 właściciela nie-

ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniona uchwałą nr XLVII/390/13 Rady 

Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 października 2013 r., uchwałą nr XLIX/406/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie 

z dnia 30 grudnia 2013 r.). 

§ 11. Traci moc uchwała nr XLIII/349/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

  

  Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Ozorkowie 

Roman Kłopocki 
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Załącznik  

do uchwały nr LVIII/483/14 

Rady Miejskiej w Ozorkowie 

z dnia 25 września 2014 r. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SPRZED NIERUCHOMOŚCI 

GRUPA ODPADÓW 
ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA WIELORODZINNA 

Zmieszane odpady komunalne co 2 tygodnie 2 razy na tydzień 

lub 1 raz na tydzień 

Papier 1 raz w miesiącu 2 razy w miesiącu 

Szkło 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 

Tworzywa sztuczne 1 raz w miesiącu 3 razy w miesiącu 

Odpady zielone 8 razy w roku (w okresie od mar-

ca do listopada) 

8 razy w roku (w okresie od mar-

ca do listopada) 

Odpady wielkogabarytowe, odpady 

elektryczne i elektroniczne 

2 razy w roku 2 razy w roku 
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