
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/193/17 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 27 października 2017 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 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, 3b, 3c i 3d 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 zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, określa 

się: 

1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela 

nieruchomości ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

§ 3. Ustala się, iż odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 

z częstotliwością: 

1) co najmniej jeden raz w miesiącu - zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie tj. papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone oddzielnie lub łącznie; 

2) na bieżąco w godzinach i dniach pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - odpady 

zebrane selektywnie tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone oddzielnie 

lub łącznie, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, 

chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 

z remontów prowadzonych samodzielnie, zużyte opony. 

3) w ramach organizowanych zbiórek według odrębnie ustalonego harmonogramu co najmniej 1 raz w roku  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
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§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi co najmniej 1 dzień 

w miesiącu przez 6 godzin. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady 

komunalne określone w § 3 pkt 2 zebrane w sposób selektywny. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w ilości do 1 m
3 
na rok od gospodarstwa domowego. 

4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich 

rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego. 

5. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Dobrzyniewo Duże adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze 

wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów. 

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi, w formie pisemnej, elektronicznej na adres 

e-mail, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25,  

16-002 Dobrzyniewo Duże. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 5 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 7. Traci moc uchwała XIX/96/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 marca 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. Podl. z 2016 r. poz. 1680). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Kłosek 
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