
  

UCHWAŁA NR VI/62/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 i 1629) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Augustowie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podl. z 2015, poz. 1878) 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Częstotliwość i sposoby pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości określa poniższa tabela: 

Rodzaj odpadu Nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie jednorodzinnej oraz 

domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 Nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy 

w budynkach wielolokalowych 

Nieruchomości na 

których 

nie zamieszkują 

mieszkańcy, 

a powstają odpady 

komunalne 

Komunalne odpady 

zmieszane 

1 raz na dwa tygodnie nie rzadziej niż 1 raz na tydzień nie rzadziej niż 2 razy 

w miesiącu 

Bioodpady stanowiące 

odpady komunalne - 

kuchenne 

1 raz na tydzień w okresie od kwietnia 

do listopada, w tym w okresie lipiec-

sierpień dwa razy w tygodniu, poza tym 

okresem 1 raz na dwa tygodnie 

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

a w okresie lipiec-sierpień dwa 

razy w tygodniu 

nie rzadziej niż 2 razy 

w miesiącu, a w okresie 

lipiec-sierpień dwa razy 

w tygodniu 

Szkło  1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie 

nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu 

Papier i tektura  1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie 

nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu 

Tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, 

metale drobne 

 1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie 

nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu 

Popiół 1 raz w miesiącu w okresie od września  

do kwietnia, 1 raz w lipcu,  w pozostałe 

miesiące samodzielny dowóz do 

PSZOK 

1 raz w miesiącu w okresie od 

września do kwietnia, 1 raz 

w lipcu, w pozostałe miesiące 

samodzielny dowóz do PSZOK 

1 raz w miesiącu 

w okresie od września 

do kwietnia, 1 raz 

w lipcu  
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Zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny 

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór 

(wystawienie przed posesję) lub 

samodzielny dowóz do PSZOK lub 

dostarczenie podmiotom zbierającym 

zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny w tym sprzedawcom 

tego sprzętu 

 1 raz w kwartale 

zorganizowany odbiór 

(wystawienie przed posesję) lub 

samodzielny dowóz do PSZOK 

lub dostarczenie podmiotom 

zbierającym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

w tym sprzedawcom tego 

sprzętu  

--------------------- 

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór 

(wystawienie przez mieszkańców) lub 

samodzielny dowóz do PSZOK 

 

1 raz w kwartale zorganizowany 

odbiór (wystawienie przez 

mieszkańców) lub samodzielny 

dowóz do PSZOK 

-------------------- 

Zużyte opony 1 raz w kwartale zorganizowany odbiór 

(wystawienie przez mieszkańców) lub 

samodzielny dowóz do PSZOK 

1 raz w kwartale zorganizowany 

odbiór (wystawienie przez 

mieszkańców) lub samodzielny 

dowóz do PSZOK 

--------------------- 

Bioodpady stanowiące 

odpady komunalne - 

zielone 

1 raz na dwa tygodnie w okresie od 

kwietnia do listopada, poza tym 

okresem samodzielny dowóz do 

PSZOK 

 1 raz na tydzień w okresie od 

kwietnia do listopada, poza tym 

okresem samodzielny dowóz do 

PSZOK 

nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu w okresie 

od kwietnia do 

listopada 

 Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

stanowiące odpady 

komunalne 

 Za każdym razem, w przypadku 

zaistnienia potrzeby pozbycia się 

odpadu, poprzez powiadomienie 

odbiorcy lub samodzielny dowóz do 

PSZOK 

 

 Za każdym razem, w przypadku 

zaistnienia potrzeby pozbycia 

się odpadu, poprzez 

powiadomienie odbiorcy lub 

samodzielny dowóz do PSZOK 

-------------------- 

 Metale 

wielkogabarytowe 

 

 1 raz w kwartale zorganizowany 

odbiór (wystawienie przed posesję) 

lub samodzielny dowóz do PSZOK 

 1 raz w kwartale 

zorganizowany odbiór 

(wystawienie przed posesję) 

lub samodzielny dowóz do 

PSZOK 

--------------------- 

Przeterminowane leki dostarczenie do pojemników 

ustawionych w aptekach, których 

adresy są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego 

w Augustowie lub samodzielny dowóz 

do PSZOK 

dostarczenie do pojemników 

ustawionych w aptekach, 

których adresy są dostępne na 

stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Augustowie lub 

samodzielny dowóz do PSZOK 

--------------------- 

Zużyte baterie dostarczenie do pojemników 

ustawionych w sklepach ze sprzętem 

oświetleniowym, elektrycznym, 

w urzędach, placówkach oświatowych, 

biurach zarządców nieruchomości 

mieszkaniowych lub samodzielny 

dowóz do PSZOK 

dostarczenie do pojemników 

ustawionych w sklepach ze 

sprzętem oświetleniowym, 

elektrycznym, w urzędach, 

placówkach oświatowych, 

biurach zarządców 

nieruchomości mieszkaniowych 

lub samodzielny dowóz do 

PSZOK 

--------------------- 

Chemikalia samodzielne dostarczenie do PSZOK samodzielne dostarczenie do 

PSZOK 

--------------------- 

Akumulatory samodzielne dostarczenie do punktów 

sprzedaży lub upoważnionych stacji 

odbioru 

samodzielne dostarczenie do 

punktów sprzedaży lub 

upoważnionych stacji odbioru 

--------------------- 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbiera frakcje odpadów selektywnie zebranych, 

wymienionych w ust. 3 w tabeli. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski 
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