Uchwała Nr XXI / 172 / 2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 18 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn zm. 1) Rada Miasta Ząbki uchwala, co
następuje:

§1
W uchwale Nr XVIII/154/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 499) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;”,
b) w pkt 15 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem, a po pkt 15
dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) zużyte opony.”;
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045 ,
1269, 1688 i 1793.

Załącznik do uchwały Nr XXI / 172 / 2016
Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GRUPA
ODPADÓW

ODPADY

RODZAJ ZABUDOWY
JEDNORODZINNA

WIELORODZINNA

raz na dwa tygodnie

dwa razy na tydzień

raz na miesiąc

raz na tydzień

ZMIESZANE
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
TWORZYWA SZTUCZNE
PODSTAWOWA

WIELOMATERIALOWE
METAL
SZKŁO
UBRANIA
PAPIER

DODATKOWA

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
BATERIE I AKUMULATORY
CHEMIKALIA

raz na miesiąc (na
raz na kwartał (na zgłoszenie)
zgłoszenie) odbiór z terenu
odbiór z terenu nieruchomości
nieruchomości lub według
lub według zapotrzebowania,
zapotrzebowania, przy czym
przy czym właściciel
właściciel nieruchomości
nieruchomości samodzielnie
samodzielnie dostarcza
dostarcza odpady do punktów
odpady do punktów
selektywnej zbiórki odpadów
selektywnej zbiórki odpadów

ZUŻYTE OPONY
ZIELONE
PRZETERMINOWANE LEKI
ODPADY BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE

według zapotrzebowania, przy czym właściciel nieruchomości
samodzielnie dostarcza odpady do punktów selektywnej
zbiórki odpadów
według zapotrzebowania, przy czym właściciel nieruchomości
samodzielnie dostarcza odpady do punktu selektywnej zbiórki
odpadów po wcześniejszym poinformowaniu Urzędu Miasta
Ząbki o ilości odpadów do przekazania i terminie ich
dostarczenia, a także o znajdujących się w dostarczanych
odpadach następujących frakcji:
- (17 01 01) odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów,
- (17 01 02) gruz ceglany,
- (17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia,
- (17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
- (17 01 07) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione
w 17 01 06,
- (17 01 80) usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
- (17 01 81) odpady z remontów i przebudowy dróg,
- (17 01 82) inne niewymienione odpady,
- (17 03 01*) mieszanki bitumiczne zawierające smołę,
- (17 03 02) mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
- (17 03 03*) smoła i produkty smołowe,
- (17 03 80) odpadowa papa,
- (17 04 01) miedź, brąz, mosiądz,
- (17 04 02) aluminium,
- (17 04 03) ołów,
- (17 04 04) cynk,
- (17 04 05) żelazo i stal,
- (17 04 06) cyna,
- (17 04 07) mieszaniny metali,

- (17 04 09*) odpady metali zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi,
- (17 04 10*) kable zawierające ropę naftową, smołę i inne
substancje niebezpieczne,
- (17 04 11) kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- (17 08 01*) materiały budowlane zawierające gips
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- (17 08 02) materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01,
- (17 09 03*) inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym
odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,
- (17 09 04) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
* oznacza odpad niebezpieczny

