UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 poz. 379 i 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399
i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Szczytnie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.
3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło oraz opakowania szklane,
c) papier oraz opakowania z tektury i papieru,
d) tworzywa sztuczne, oraz opakowania z tworzyw,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) metale oraz opakowania metalowe,
g) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
§ 3. Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:
L.
p.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
jednorodzinnej

Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
wielorodzinnej

Nieruchomości
niezamieszkałe ogrodów
działkowych

Pozostałe
Domki
nieruchomości letniskowe,
niezamieszkałe nieruchomości
rekreacyjno wypoczynkowe

1)

Zmieszane
odpady
komunalne

nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie

nie rzadziej niż - zgodnie ze złożoną
raz w tygodniu deklaracją lecz nie
rzadziej niż raz w
miesiącu w okresie od
kwietnia do
października;
- w pozostałym okresie
w terminie uzgodnionym
z właścicielem
nieruchomości

- zgodnie ze
w terminie
złożoną
uzgodnionym z
deklaracją lecz właścicielem
nie rzadziej niż nieruchomości
raz w miesiącu

2)

Selektywnie
zebrane frakcje
odpadów
komunalnych
określone w §
3.1 a,b,c,d,e

- raz na cztery
tygodnie
- w miesiącach
letnich maj,
czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień
raz na dwa tygodnie

- nie rzadziej
niż raz na dwa
tygodnie
- lub po
zgłoszeniu
właściciela
nieruchomości

- nie rzadziej niż raz na
trzy tygodnie w okresie
od kwietnia do
października;
- w pozostałym okresie
w terminie uzgodnionym
z właścicielem
nieruchomości

- zgodnie ze
w terminie
złożoną
uzgodnionym z
deklaracją lecz właścicielem
nie rzadziej niż nieruchomości
raz w miesiącu

3)

Selektywnie
- raz na cztery
zebrane odpady tygodnie
biodegradowaln - w miesiącach maj,

raz w tygodniu

- raz na cztery tygodnie
- zgodnie ze
w terminie
- w miesiącach maj,
złożoną
uzgodnionym z
czerwiec, lipiec, sierpień, deklaracją lecz właścicielem
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4)

e

czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień
raz na dwa tygodnie

Odpady
komunalne
wielkogabaryto
we

w terminie
uzgodnionym z
właścicielem
nieruchomości

wrzesień raz na dwa
tygodnie

w terminie
uzgodnionym z
właścicielem
nieruchomości

nie rzadziej niż nieruchomości
raz w miesiącu

w terminie uzgodnionym w terminie
w terminie
z właścicielem
uzgodnionym z uzgodnionym z
nieruchomości
właścicielem
właścicielem
nieruchomości nieruchomości

§ 4. 1. Pozostałe, poza wymienionymi w § 2 frakcje odpadów wytworzonych przez
właścicieli nieruchomości będą nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) oraz w punktach wykazanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie po okazaniu dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy

b)

c)
d)
e)

f)

przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do punktów zbierania zorganizowanych przez
sprzedawców tego sprzętu lub przekazać do PSZOK.
zużyte opony należy pozostawić w stacjach demontażu pojazdów i w warsztatach
wulkanizacyjnych lub przekazać do PSZOK. Pozostałe opony gromadzone są w stacjach
demontażu pojazdów, warsztatach wulkanizacyjnych, koszty ich utylizacji ciążą na
przedsiębiorcy.
chemikalia należy przekazywać do PSZOK.
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki należy umieszczać w
odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach,
ośrodkach zdrowia, wskazanych przez Gminę Miejską Szczytno lub przekazać do PSZOK.
zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej
wskazanych przez Gminę Miejską Szczytno oraz w punktach sprzedaży baterii i
akumulatorów lub przekazać do PSZOK.
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów stanowiące odpad komunalny
należy dostarczyć do PSZOK.

2. Transport odpadów określonych w ust. 1 do PSZOK oraz ich rozładunek, właściciele
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/182/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012
r. w sprawie ustalenia 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, w
szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.
537).
§

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo
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UZASAD N IEN I E
do uchwały w sprawie ustalenia 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.), dokonane ustawą z dnia 28
listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zaistniała konieczność doprecyzowania
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Szczytnie jest
zasadne.

Zastępca Burmistrza
Krzysztof Kaczmarczyk

3

