
UCHWAŁA NR XXX/248/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                                                       

 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych      

 odpadów 

Na podstawie oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami 

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

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

§ 2. 

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej zebranej przez 

właścicieli ilości, według podziału na następujące frakcje: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastrzeżeniem pkt 2 –  11, 

2) papier, 

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

4) szkło, 

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, oraz odpady zielone, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

11) zużyte opony. 

2. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

odpady komunalne wskazane w ust. 1 pkt 2 – 11, zebrane w sposób selektywny. Transport 

odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zapewniają 

i finansują we własnym zakresie. 

3. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Żelechów 

ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

4. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wskazanych w ust. 1 pkt  2 – 5 oraz 

pkt 8 – 11, rozszerza się o selektywną zbiórkę mobilną.  

5. Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie, na tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, godziny ich otwarcia, 

wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów oraz terminy mobilnej zbiórki odpadów. 

 



 

§ 3. 

 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Żelechów: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są od właścicieli 

nieruchomości co  najmniej raz w miesiącu, 

2) frakcje odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 – 5 - odbierane są od właścicieli 

nieruchomości co najmniej raz w miesiącu oraz w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów – w godzinach jego pracy;  

3) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach 

jego   pracy oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy; 

4)  chemikalia, baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - 

w godzinach jego pracy; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów - w godzinach jego pracy oraz co najmniej dwa razy do roku z terenów 

nieruchomości; 

6) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - 

w godzinach jego pracy oraz co najmniej dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów  

- w godzinach jego pracy oraz w miarę potrzeb z terenów nieruchomości; 

8)  zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy 

oraz co najmniej raz w roku z terenów nieruchomości; 

§ 4. 

Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/236/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

 
PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Danuta Frydel 

 

 


