
UCHWAŁA NR 162/XXVI/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

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. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów: 

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela 
nieruchomości odbierane będzie rocznie: 

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) nie więcej niż 0,65 Mg odpadów; 

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) nie więcej niż 1,20 Mg odpadów; 

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) nie więcej niż 1,80 Mg odpadów. 

2. Ustala się, iż w zamian za roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela 
nieruchomości, gdzie odpady gromadzone są w sposób selektywny, odbierane będzie rocznie: 

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) nie więcej niż 0,50 Mg odpadów zmieszanych; 

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) nie więcej niż 0,90 Mg odpadów zmieszanych; 

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) nie więcej niż 1,10 Mg odpadów zmieszanych; 

4) gromadzone w sposób selektywny: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne odbierane będą bez ograniczeń 
ilościowych od gospodarstw małych, średnich i dużych. 

§ 2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony: 

1) zmieszanych raz na dwa tygodnie, 

2) zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła: 

a) raz na miesiąc z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 

b) raz w tygodniu z terenów zabudowy wielorodzinnej. 

§ 3. Gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny meble i odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców 1 raz w roku tzw. 
„wystawka”. O terminie i sposobie odbioru przedsiębiorca powiadomi mieszkańców na co najmniej 7 dni przed 
planowaną akcją. 

§ 4. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym 
Gmina Szczuczyn zawrze umowę na odbiór odpadów. 

§ 5. Odpady komunalne wymienione w ust. § 1, odbierane będą po ich wystawieniu w dniu wywozu przed 
posesję, w miejsce dostępne dla odbierającego. 

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny przyjmowane będą 
również, w ramach uiszczonej opłaty, po dostarczeniu ich przez właścicieli nieruchomości w specjalnie 
utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów dla terenu gminy Szczuczyn. 

§ 7. Odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku robót wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, przyjmowane będą w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów odpłatnie wg cennika. 

§ 8. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczył będzie usługi w zakresie przyjmowania od mieszkańców 
gminy zebranych w sposób selektywny 

1) papieru; 
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2) szkła bezbarwnego i kolorowego; 

3) tworzyw sztucznych; 

4) biodegradowalnych; 

5) opakowań wielomateriałowych; 

6) metali; 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

9) zużytych baterii i akumulatorów; 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

11) budowlanych i rozbiórkowych,( z robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) zużytych opon; 

13) popiołów i żużli. 

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy będą 
przyjmowane - w ramach uiszczonej opłaty- po ich dostarczaniu do punktu. 

3. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz terminy jego udostępnienia dla 
mieszkańców zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń miasta i sołectw. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiegoi wchodzi w życie 
1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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