
UCHWAŁA NR 104/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 24 listopada 2015 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 2015 r. 
poz.1515 ) oraz 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. ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grajewie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczane przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych powstałych w 
gospodarstwie domowym.

2) odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone z następująca częstotliwością:

a) odpadów zmieszanych:

- raz na tydzień z budynków wielolokalowych,

- raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

b) zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła:

- raz w tygodniu z terenów zabudowy wielolokalowej,

- raz na miesiąc z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

c) zebranych selektywnie popiołów i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia:

- jeden raz w miesiącu.

§ 3. Gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny meble i odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców 2 razy 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 § 2, ust 1 pkt 2 odbierane będą po ich wystawieniu
w dniu wywozu, w miejsce dostępnym dla odbierającego.

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny, będą przyjmowane 
również, w ramach uiszczonej opłaty, po dostarczeniu ich przez właścicieli nieruchomości, do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla terenu miasta i gminy Szczuczyn.

§ 7. 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczył będzie usługi w zakresie przyjmowania 
od mieszkańców gminy zebranych w sposób selektywny następujących frakcji odpadów:

1) papieru;

2) szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) tworzyw sztucznych;

4) odpadów zielonych i biodegradowalnych;

5) opakowań wielomateriałowych;
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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. Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację oraz dni 
i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 8. 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 Komunalnych odpłatnie wg cennika.

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, w następujący sposób:

- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 - lecia 23, 19-230 Szczuczyn,

- telefonicznie pod nr 86 273-50-81 lub 86 273-50-80,

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, pokój nr 12.

2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, daty 
zdarzenia, rodzaju nieprawidłowości.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 162/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 523).

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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