
 

UCHWAŁA  NR XXXIII/272/17 

RADY GMINY GRÓDEK  

z dnia  27 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 6r ust. 3, 3a, 3b  

i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/172/16 Rady Gminy Gródek z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3112) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) odpady ulegające biodegradacji”;„ 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Worki na odpady zbierane selektywnie: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biodegradacji - w ilościach określonych w § 2 ust. 3 - są 

dostarczane właścicielom nieruchomości przez wykonawcę usługi odbioru odpadów. Worki powinny 

posiadać kolorystykę i charakterystykę wyszczególnioną w § 2 ust. 3 i 4.”; 

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się 

zgodne z poniższą kolorystyką worki w następującej ilości: 

1) niebieskie oznakowane napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (min. 24 szt./rok/gospodarstwo); 

2) zielone oznakowane napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła (min. 24 szt./rok/gospodarstwo); 

3) żółte oznakowane napisem „,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (min. 24 szt./rok/gospodarstwo); 
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4) brązowe z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów (min. 24 szt./rok/gospodarstwo)”; 

4) § 3 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez 

względu na ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: zmieszane odpady komunalne, 

papier i tekturę, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, odpady 

ulegające biodegradacji,”;„ 

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/172/16 Rady Gminy Gródek z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komualnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 

poz. 3112) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/172/16 Rady Gminy Gródek z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komualnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 

poz. 3112) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2018 r.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Wieczysław Gościk 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

GRUPA 

ODPADÓW   
ODPADY   

BUDYNKI   

 

JEDNORODZINNE 

  

WIELORODZINNE   

PODSTAWOWA 

  

ZMIESZANE ODPADY 

KOMUNALNE  

co najmniej 

raz na miesiąc  

co najmniej  

raz na dwa tygodnie  

PAPIER I TEKTURA  

co najmniej 

raz na miesiąc 

co najmniej  

raz na miesiąc  

SZKŁO  

TWORZYWA SZTUCZNE  

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE  

METALE  

ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI*  
co najmniej raz na miesiąc  

DODATKOWA   

ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY  

I ELEKTRONICZNY  

co najmniej dwa razy 

w roku (w ramach 

okresowej zbiórki) 

odbiór z terenu 

nieruchomości lub 

według 

zapotrzebowania 

samodzielne 

dostarczenie do 

punktu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych  

co najmniej dwa razy 

w roku (w ramach 

okresowej zbiórki) 

odbiór z terenu 

nieruchomości lub 

według 

zapotrzebowania 

samodzielne 

dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych  

MEBLE I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE  

ZUŻYTE OPONY  

CHEMIKALIA  

według zapotrzebowania samodzielne 

dostarczenie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych  

ZUŻYTE BATERIE  

I AKUMULATORY  

PRZETERMINOWANE 

LEKI  

ODPADY BUDOWLANO-

REMONTOWE**  

* Dopuszczalna jest możliwość kompostowania w przydomowych kompostownikach w zabudowie 

jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.  

** Odpady budowlano-remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 2 m³ rocznie z jednego gospodarstwa 

domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/272/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 września 2017 r.
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SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   

  

RODZAJ ODPADÓW   
PROCESY 

ODZYSKU  1)   
PROCESY 

UNIESZKODLIWIANIA 1)   

ZMIESZANE ODPADY 

KOMUNALNE   
R1, R11, R12  D1, D10 

TWORZYWA SZTUCZNE   R1, R5, R11, R12  D10 

OPAKOWANIA   

WIELOMATERIAŁOWE   
R1, R5, R11, R12  D10 

METALE   R4, R5  -  

SZKŁO   R5, R11, R12  -  

PAPIER   R1, R3, R11, R12  D10, D12  

ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI  
R1, R3, R10  D10 

MEBLE I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE   
R1, R5, R11, R12  D1, D10  

ZUŻYTE OPONY   R5  -  

ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY   

I ELEKTRONICZNY   

R5, R11, R12  -  

ZUŻYTE BATERIE   

I AKUMULATORY   
R6  D5 

CHEMIKALIA   R2, R6  D5 

PRZETERMINOWANE LEKI   R1  D10 

ODPADY   

BUDOWLANO-

REMONTOWE   

R5, R11, R12  D5  

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 do ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).  

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/272/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 września 2017 r.
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