
  

UCHWAŁA NR XXIII/175/21 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 oraz 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Rada Gminy Hajnówka uchwala,  

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hajnówka i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na których zamieszkują mieszkańcy: 

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą 

zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych, zgromadzonych w sposób i na zasadach określonych 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka. 

2. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostarczany jest mieszkańcom w formie ulotki, ponadto 

publikowany jest na stronie internetowej Gminy Hajnówka oraz dostępny w budynku Urzędu Gminy 

Hajnówka. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następuje  

po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka).W przypadku obszarów trudno dostępnych, 

pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu odbierającego odpady. 

5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu na wniosek mieszkańca 

zobowiązany będzie dostarczyć pojemniki na odpady za dodatkową opłatą pobieraną od właścicieli 

nieruchomości, którzy nie posiadają własnych pojemników, o parametrach określonych w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka. 

6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie  

do dostarczania worków na odpady zbierane selektywnie, oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku  

do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego. 
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§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

jednorodzinnych i wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy 

Hajnówka: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej 

zbiórki - częstotliwość załadunku i wywozu: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 1 raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia  

do października 1 raz na 2 tygodnie; 

b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych: 1 raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia  

do października częstotliwość odbierania 1 raz na tydzień. 

2) Zbierane selektywnie odpady komunalne: 

- papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

- szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

– nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

- metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 

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

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, 

- popiół – frakcje odpadów w skład której wchodzi popiół drzewny oraz popiół węglowy - 1 raz 

w miesiącu w okresach od 1 listopada do 30 kwietnia i 1 raz na 3 miesiące w okresie od 1 maja  

do 31 października, 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 1 raz w miesiącu, z tym że w okresie od 1 kwietnia  

do 30 października częstotliwość odbierania 1 raz na 2 tygodnie. Bioodpady mogą być poddawane 

procesowi kompostowaniu w przydomowym kompostowniku i z tego tytułu właścicielowi 

nieruchomości przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów właściciele nieruchomości nie są objęci 

systemem odbioru bioodpadów z miejsca ich wytwarzania. 

b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych: 1 raz w miesiącu, z tym że w okresie od 1 kwietnia  

do 30 października częstotliwość odbierania 1 raz na tydzień. 

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – w formie tzw. 

„wystawek”, raz do roku, zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie odbioru. 

4) W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała - stosuje się 

częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jak dla nieruchomości, na których znajdują się budynki 

mieszkalne jednorodzinne, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne nie może być rzadsza niż określona dla budynków wielolokalowych. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Hajnówka. 

3. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych: 

- lokalizacja kompostownika – zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w miarę możliwości 

w zacienionym miejscu aby zapobiec przesuszeniu kompostownika, 

- kompostowanie bioodpadów prowadzi się w sposób zapewniający odpowiedni poziom wilgotności 

i dostęp powietrza, przy obecności mikroorganizmów i niektórych bezkręgowców, w szczególności: 

- w gotowych kompostownikach ogrodowych, którego koszt zakupu ponosi właściciel nieruchomości, 

- w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych samodzielnie z desek, ułożonych 

tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, 
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- w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo, 

- kompostowaniu podlegają m.in.: ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, spadłe owoce, odpady  

po warzywach i owocach, fusy po herbacie i kawie (z filtrem jeśli jest papierowy), skorupki od jajek, 

niezadrukowane kartki papieru, opakowania po jajkach (tzw. wytłoczki) 

§ 3. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie zbierane będą 

selektywnie:  

- papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

- metale– frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, 

- szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe  

ze szkła, 

- bioodpady, 

- komunalne odpady niebezpieczne, 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- odpady 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 igły i strzykawki, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony (od samochodów osobowych w ilości odpowiadającej 1 kompletowi opon w ciągu 1 roku), 

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg jeden raz w ciągu roku od jednego gospodarstwa 

domowego stanowiące odpady komunalne, tzn. powstałe w wyniku prowadzonych samodzielnie  

przez właścicieli nieruchomości prac remontowych w budynku mieszkalnym nie wymagających 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 

500 kg odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem 

odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

- od dnia 1 stycznia 2025 r. odpady z tekstyliów i odzieży. Odpady z odzież i tekstyliów wytworzone 

przed 1 stycznia 2025 r. a nie nadające się do przekazania do ponownego wykorzystania podmiotom 

uprawnionym do ich zbiórki, należy umieścić w pojemnikach na odpady zmieszane. 

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

komunalne zebrane w sposób selektywny oraz umieszczają je we wskazanym przez pracownika miejscu  

po uprzednim zwarzeniu. 

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Starym Berezowie będzie świadczył usługi 

1 dzień w tygodniu od godz. 8.00 do 16.00 przez 8 godzin, z tym że w miesiącach maj – wrzesień  

od godz. 10.00 do 18.00 przez 8 godzin. 

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich 

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

3. Wójt Gminy Hajnówka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Hajnówka adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin 

przyjmowania odpadów. 
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§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Hajnówce ul. A. Zina 1  

17 - 200 Hajnówka osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr tel. (85) 682 27 56, za pomocą cyfrowego urzędu: 

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10043 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

email: gmina@gmina-hajnowka.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem 

reklamacji. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/102/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia 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. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Walentyna Biryłko 
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