UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 20 listopada 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Małomicach uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych:
1. komunalne odpady zmieszane w ilości:
 110 litrów miesięcznie na osobę zamieszkującą w mieście Małomice;
 90 litrów miesięcznie na osobę zamieszkującą na terenie wiejskim Gminy Małomice
2. odpady szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Małomice  w każdej ilości,
3. tworzywa sztuczne, papier, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice  w każdej ilości,
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,
zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Małomice  w każdej ilości.
§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice, będą traktowane jako odpady
zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następował będzie w ilości, która po uwzględnieniu
pozostałych zebranych odpadów zmieszanych nie będzie przekraczała 110 litrów miesięcznie na osobę .
§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi dwa razy w miesiącu.
2. Odbiór komunalnych odpadów zmieszanych określonych w ust. 1 następuje w odstępie 1214 dni. Według
stałego harmonogramu zakomunikowanego właścicielom nieruchomości.
§ 4. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi odbierane są raz w miesiącu.
§ 5. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną
opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi raz w miesiącu.
§ 6. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,
w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, w okresie od marca do
listopada, w odstępie co najmniej 4 miesięcy.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostaną wystawione w miejscach
wskazanych każdorazowo w obwieszczeniu o terminie zbiórki odpadów o których mowa w ust. 1.
§ 7. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , zlokalizowanym w Małomicach przy ul.
Piastowskiej 19 odbierane będą następujące frakcje odpadów:
1)papier,
2)szkło,
3)tworzywa sztuczne,
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4)opakowania wielomateriałowe,
5)metal,
6)resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
7)rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
8)zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji dezynsekcji,
9)środki ochrony roślin oraz opakowań po nich,
10)lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
11)baterie i akumulatory,
12)zużyte kartrdiże i tonery,
13)przepracowane oleje,
14)przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,
15)gruz budowlane,
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz niebezpiecznych świadczyć będzie usługi
w każdy piątek i sobotę w godzinach od 11:00 do 18:00 jeżeli w tych dniach nie przypada dzień wolny od pracy.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, odpady o których mowa w ust. 1 zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy
pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem lub nie są one objętą selektywną zbiórką
odpadów prowadzoną na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
4. Adresy i godziny otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów udostępniane są na stronie
internetowej www.malomice.pl. http://malomice.bip.pbox.pl
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej.
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