
  

UCHWAŁA NR XII/72/20 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 28 stycznia 2020 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 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815),  

po zasięgnięciu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w zakresie 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wraz z podaniem rodzajów 

i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Odpady komunalne będą selektywnie zbierane i odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości 

według podziału na następujące frakcje: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady komunalne niesegregowane (pozostałe frakcje odpadów nienadające się do segregacji). 

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne 

z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą z następującą częstotliwością: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
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2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 w okresie od kwietnia do października odbierane będą 

nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

odbierane będą z następującą częstotliwością: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

2) z budynków mieszkalnych wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 4. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą 

następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące 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, 

10) zużytych baterii i akumulatorów; 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

13) zużytych opon; 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

15) odpadów tekstyliów i odzieży. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych odpady komunalne, o których mowa w ust. 1. Informacje o w/w Punkcie udostępnione 

będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Surażu. 

3. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, 

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

4. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów 

wielkogabarytowych (np.: mebli, wykładzin, dywanów, okien), zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru, w celu odbioru przez przedsiębiorcę 

wyłonionego przez Gminę Suraż w drodze przetargu. 

5. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę 

Suraż w drodze przetargu ma obowiązek odebrać. 

§ 5. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów 

komunalnych. 

2. Gmina Suraż przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone  

do zbierania odpadów komunalnych. 
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§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru opadów komunalnych lub niewłaściwego 

prowadzenia przez przedsiębiorcę, wyłonionego przez Gminę Suraż w drodze przetargu, Gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości informuje o powyższym Urząd 

Miejski w Surażu: 

1) pisemnie dostarczając zgłoszenie na adres Urzędu Miejskiego w Surażu, 18-105 Suraż, ul. 11 Listopada 16, 

2) ustnie – osobiście lub telefonicznie; zgłoszenie ustne wymaga spisania protokołu, 

3) drogą mailową na adres: umsuraz@zetobi.com.pl 

2. Osoba zgłaszająca niewłaściwe świadczenie usług w zgłoszeniu wskazuje adres nieruchomości, dane 

osobowe właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości z zabudową wielolokalową także numer 

lokalu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 8. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 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 nieruchomość 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pod. z 2013 r. poz. 49) 

2) Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 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 nieruchomość opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pod. z 2016 r. poz. 2700) 

3) Uchwała NR XXXII/183/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 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 nieruchomość opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Podl. z 2017 r., poz. 4643), 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 
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