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UCHWAŁA NR 126/XXI/20
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 2 września 2020 r.
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. 2a, 2d i 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 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 uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych, pod warunkiem
że odpady zmieszane gromadzone są w pojemniku znormalizowanym lub worku właściwie oznaczonym,
którego konstrukcja jest dostosowana do masy gromadzonych odpadów.
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości będzie prowadzone z następującą
częstotliwością:
a) z nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych, domków letniskowych:

᠆ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz
w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie,

᠆ segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło,
papier) - raz w miesiącu,

᠆ popiołu - raz w miesiącu w okresie od października do maja,
b) z nieruchomości wielolokalowych:

᠆ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne 2 razy w miesiącu a w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień,

᠆ segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło,
papier) - raz w miesiącu,

᠆ popiołu - raz w miesiącu w okresie od października do maja,
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c) z budynków niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne:

᠆ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz
w miesiącu a w okresie od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie,

᠆ segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło,
papier) - raz w miesiącu,

᠆ popiołu - raz w miesiącu w okresie od października do maja,
2. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej
dostarczane będą worki do selektywnej zbiórki niżej wymienionych odpadów komunalnych:
a) papieru - w kolorze niebieskim z napisem „Papier”,
b) szkła - w kolorze zielonym z napisem „Szkło”,
c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali - w kolorze żółtym z napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
d) odpadów ulegających biodegradacji - w kolorze brązowym z napisem „Bio”
e) popiołu - w kolorze szarym z napisem „Popiół”.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe i wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny z prac remontowo-budowlanych
nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń,
16) odpady z tekstyliów i odzieży;
4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać zebrane w sposób selektywny
odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych drobnych robót w ilości do 100 kg miesięcznie z danej
nieruchomości. Większe ilości odpadów można przekazać podmiotom uprawnionym za dodatkową opłatą.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z terenów nieruchomości oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odbierane będą w czasie zorganizowanych akcji co najmniej raz w roku (informację o terminie
odbioru podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty) lub mogą być dostarczone
przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:
1) materiały zawierające azbest,
2) papy,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),
6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
7) odpady w opakowaniach cieknących.
8) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady
w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego
samego odpadu),
9) odpady komunalne zmieszane.
7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do soboty.
8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne
dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.
9. Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację
oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w następujący sposób:

᠆ osobiście w Urzędzie Gminy Grajewo, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu,
᠆ telefonicznie pod nr: 86 273 01 55,
᠆ pisemnie na adres: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, - elektronicznie na adres
e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl
2. Każde zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wpisane do Rejestru Zgłoszeń prowadzonego
przez Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Grajewo.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 247/XLII/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 września 2018 r. 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 2018 r. poz. 3957).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

