
Uchwała Nr 9/2013 

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego 

- Gospodarka Odpadami 

z dnia 06.03.2013 r. 

 

w sprawie określenia 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. 69 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy  

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391  

ze zm.) oraz § 5 pkt 1 Statutu Związku – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Określa się, że Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę będzie świadczył usługę gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych będzie prowadzone w następujący sposób: 

1) dla domów jednorodzinnych oraz nieruchomości okresowo zamieszkałych: 

a) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opróżniane nie rzadziej niż: 

 co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września; 

 co 4 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia; 

b) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji opróżniany nie rzadziej niż: 

 co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września; 

 co 4 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia; 

c) pojemnik na odpady zmieszane opróżniany nie rzadziej niż: 

 co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września; 

 co 4 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia; 

2) dla budynków wielorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych:  

a) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opróżniane nie rzadziej niż: 

 co tydzień w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września; 

 co 2 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia; 

b) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji opróżniane nie rzadziej niż 1 raz  

w tygodniu                

c) pojemniki na odpady zmieszane opróżniane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

2. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą: 

 w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku zgodnie z harmonogramem; 

 w zabudowie wielorodzinnej w terminach uzgodnionych z zarządcą 

nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na kwartał. 

 

 



§ 2 
1. Wyznacza się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujących 

miejscowościach: Giżycko, Węgorzewo, Orzysz.  

2. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki Mazurski 

Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami poda do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Związku, po wyłonieniu przez Związek w drodze przetargu przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne.  

3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie można przekazać: 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.   

4. Dla przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów wyznacza się 

punkt zbiórki na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Spytkowie. 

 

 

§ 3 

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w zamian za uiszczoną opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości w pojemniki służące  

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym 

w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcje i dezynsekcję co najmniej 2 razy w roku.   

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 5 

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

Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia  

Mazurskiego Związku Międzygminnego 

- Gospodarka Odpadami 

 

Józef Karpiński 


