
  

UCHWAŁA NR X/76/19 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 19 grudnia 2019 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Augustowie, uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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. 

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

nieruchomości ilość odpadów komunalnych, przy czym: 

a) bezpośrednio z nieruchomości odbierane są: 

- Papier i tektura 

- Metale 

- Tworzywa sztuczne 

- Szkło 

- Odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

- Bioodpady 

- Popiół 

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

b) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, odbierane są nieodpłatnie od właściciela nieruchomości 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można nieodpłatnie dostarczać: 

a) odpady segregowane 

b) odpady niebezpieczne; 

c) przeterminowane leki i chemikalia; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 6251



d) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

e) zużyte baterie i akumulatory; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyte opony; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

j) odpadów tekstylnych i odzieży. 

3. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informacje o jego 

funkcjonowaniu będą podane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Nowinka. 

4. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewni we 

własnym zakresie. 

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie  akcyjnym nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych 

w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Odpady powstałe w wyniku remontu, modernizacji i rozbiórki obiektów należy gromadzić w specjalnym 

kontenerze dostarczonym przez punkt uprawniony, na zamówienie i koszt właściciela nieruchomości. 

§ 3. Odpady komunalne z nieruchomości odbierane są z następującą częstotliwością: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa 

tygodnie, 

b) dla zabudowy wielolokalowej – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz  na tydzień, 

c) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – co najmniej jeden raz 

w miesiącu. 

d) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, 

e) z cmentarzy – co najmniej jeden raz na dwa miesiące lecz nie dopuszczając do przepełniania się pojemników 

na odpady. 

2. Segregowane odpady komunalne: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa 

tygodnie, 

b) dla zabudowy wielolokalowej –1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa 

tygodnie, 

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka 

potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą). 

4. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

(plaże, parki, boiska itp.) w okresie sezonu letniego winno odbywać się z pojemników w cyklu tygodniowym. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, osobiście, telefonicznie, pisemnie lub  

za pomocą poczty elektronicznej email: sekretariat@gminanowinka.pl  w terminie 3 dni od daty zaistnienie 

zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.  
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/115/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Kłaczkowska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 6251


		2019-12-20T12:27:09+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




