
UCHWAŁA NR 66/XIII/2016
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 26 września 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2016r. poz. 446.) oraz art. 6 r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r., poz. 250.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) ) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Na terenie Gminy Szulborze Wielkie odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są 
gromadzone w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte opony,

11) odpady zielone,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

14) niesegregowane odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela 
nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych, wytworzoną w ramach prowadzonego 
gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 14, ustala się jeden raz 
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę 
uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. W przypadku odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie, termin ich odbioru ustala się jeden raz na dwa miesiące.

2. Odbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji, gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach, ustala 
się jeden raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości dostarczać je będą we własnym zakresie do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o którym mowa w § 5 ust. 1, w dniu odbioru tych odpadów, 
ustalonym przez przedsiębiorcę.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych ustala się jeden raz w roku, w terminie określonym przez gminę.
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4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 
drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, będą dostarczone przez właścicieli 
nieruchomości we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki 
i chemikalia oraz zużyte opony będą odbierane przez przedsiębiorcę jeden raz w roku, lub według 
zapotrzebowania.

§ 5. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Szulborze Wielkie w zakresie 
frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 6-11 i 13, obsługuje właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe .

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny.

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne z terenu nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych ( PSZOK ) właściciele nieruchomości zgłaszają reklamację telefonicznie pod nr 86 475 40 75 
wew. 21, elektronicznie mail: srodowiskougszulborze@interia.pl, pisemnie lub osobiście w Urzędzie Gminy w 
Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adres do  
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a 
odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający 
reklamację określił inny sposób w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1

§ 7. Traci moc uchwała Nr 51/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.( Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 poz. 6697 )

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira
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