
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/193/2017 

RADY GMINY SORKWITY 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy 

Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. oraz uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„odpady ulegające biodegradacji”. 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w odpowiednich workach koloru 

brązowego, dostarczonych przez przedsiębiorcę lub pojemnikach do gromadzenia odpadów 

biodegradowalnych, ustawionych w uzgodnieniu z zarządcami nieruchomości i odbierane 

z nieruchomości zgodnie z harmonogramem 

1) z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) - dwa razy w miesiącu 

w okresie od 1 maja do 30 września oraz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 

1 października do 30 kwietnia 

2) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu”. 

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie 

oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa 
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sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, popioły paleniskowe oraz odpady 

ulegające biodegradacji w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 

harmonogramem odbioru nieruchomości”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Mariola Pichta 
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