
UCHWAŁA NR 237/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 104/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015r. 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 2015 r. poz. 3876) 
§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 następującą częstotliwością:

a) odpadów zmieszanych:

- raz na tydzień z budynków wielolokalowych,

- raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

b) odpadów zebranych selektywnie:

- raz na tydzień z budynków wielolokalowych,

- raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

- popioły i żużle zbierane w okresie od 1 października do 15 kwietnia raz na miesiąc;

3) właścicielom nieruchomości zapewnia się selektywną zbiórkę następujących odpadów:

a) papieru, zbieranego w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,

b) szkła, zbieranego w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,

c) metali i tworzyw sztucznych, zbieranych w workach koloru żółtego oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”,

e) odpady ulegające biodegradacji, zbierane w workach koloru brązowego oznaczonych 
napisem „Bio”,

f) popiołów i żużli.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w uchwale 104/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dostosowują zapisy uchwały
do wymogów wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zmiana § 2 polega na wskazaniu odpadów selektywnie zbieranych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewo (pismo
nr HK.40.21.2017 z 01 czerwca 20174 r.).

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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