
Uchwała nr XXII/164/2012
Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 listopada 2012 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 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.
6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są
powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady komunalne zmieszane – w ilości do 60 litrów co dwa tygodnie na osobę,
2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda - w ilości do 120 litrów na miesiąc
na osobę,

3) odpady z papieru, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda – w ilości do 120 litrów na miesiąc
na osobę,

4) odpady z tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda - w ilości do 120 litrów
na miesiąc na osobę,

5) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD zbierane w sposób
selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stawiguda – w każdej ilości.

§ 2

Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda,
traktowane są jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następuje w
ilości, która po uwzględnieniu pozostałych zebranych odpadów zmieszanych nie przekroczyła
ilości określonej w § 1 pkt 1.

§ 3

Odbieranie innych odpadów komunalnych nie wymienionych w § 1, odbywać się będzie za
dodatkową opłatą, uzależnioną od rodzaju odpadów oraz pojemności pojemnika w którym
odpady będą odbierane,  po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Stawigudzie i przedsiębiorcą
prowadzącym usługi.

§ 4



1. Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone:

1) przynajmniej raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej,
2) przynajmniej raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej objętej zarządem,
3) przynajmniej raz w tygodniu w zabudowie pensjonatowej,

2. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
będzie prowadzone:

1) minimum 1 raz w miesiącu budynki jednorodzinne,
2) minimum 1 razy w tygodniu budynki wielorodzinne,
3) minimum 1 razy w tygodniu jednostki handlowe i usługowe,
4) minimum 1 razy w tygodniu budynki pensjonatowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD odbierane są w terminach
ustalonych  przez Gminę, nie rzadziej jednak niż raz na roku.

4. Inne odpady komunalne nie wymienione w § 1, odbierane będą na indywidualne zgłoszenie
właściciela nieruchomości w terminie ustalonym z Urzędem Gminy w Stawigudzie
i przedsiębiorcą prowadzącym usługi.

§ 5

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów:

1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki
odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów
i chemikaliów, metali, odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie gminy
Stawiguda, w określonych terminach i godzinach zbiórki. Informacja zostanie przekazana
właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Stawigudzie.

3. Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie w wyznaczonym przez Urząd
Gminy w Stawigudzie punkcie selektywnej zbiórki odpadów – Apteka „pod Kasztanem”
ul. Olsztyńska 8, 11-034 Stawiguda.

4. Zbiórka zużytych baterii, odbywać się będzie w wyznaczonym przez Urząd Gminy
w Stawigudzie punktach selektywnej zbiórki odpadów – punkty sklepowe. Informacja
zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Stawigudzie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego


