
 

 

UCHWAŁA NR XVI/94/2016 

RADY GMINY SZTABIN 

z dnia 21 czerwca 2016 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, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Augustowie, 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 od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela 

nieruchomości ilość odpadów komunalnych. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne, prowadzone będzie z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  

a dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 

2) segregowane odpady komunalne (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe) 

dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością zgodną z ustalonym harmonogramem, 

jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

3. Dopuszcza się, aby odpady zielone i ulegające biodegradacji zbierać i zagospodarować na własne 

potrzeby. 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady, zużyte opony 

dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku 

w uzgodnionych miejscach na terenie sołectwa. 

5. Odpady budowlano - remontowe powstałe w wyniku prac prowadzonych we własnym zakresie, zbiera 

się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę 

wywozową - na podstawie dodatkowego zgłoszenia zapotrzebowania na wywóz tych odpadów, w terminie 

uzgodnionym z przedsiębiorcą. Pojemniki powinny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości 

korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt za wykonanie 

przedmiotowej usługi ponosi w całości zleceniodawca. 

6. Apteki wyznaczone do przyjmowania zużytych lekarstw oraz punkty wyznaczone do przyjmowania 

zużytych baterii zapewnią swobodny dostęp do pojemników przeznaczonych na tego typu odpady w godzinach 

swojej pracy. 
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7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy Zakładzie Recyklingu  

w Dolistowie Starym Nr 144, gm. Jaświły i prowadzony jest przez Biom Sp. z o.o. 

8. Frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 można na bieżąco dostarczać  

do PSZOKU. 

9. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy dowieźć odpady własnym transportem. 

§ 3. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości zgłasza niezwłocznie 

reklamację do Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr: 87 643 97 66 

lub 87 643 97 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Sztabin nr XIV/152/2012 z dnia 10 grudnia 2012 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 2013, poz. 124). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Paweł Karp 
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