
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/288/2017 

RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stawiguda 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 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze 

zm.), Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości 

niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Stawiguda będzie świadczyć usługi odbierania zebranych na 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – przynajmniej raz na trzy tygodnie; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – przynajmniej raz w tygodniu; 

c) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – przynajmniej raz na trzy tygodnie; 

d) z nieruchomości niezamieszkałych – przynajmniej raz na trzy tygodnie. 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie frakcji: papier, tworzywa sztuczne, szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – przynajmniej raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – przynajmniej raz w tygodniu; 

c) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – przynajmniej raz w miesiącu; 

d) z nieruchomości niezamieszkałych – przynajmniej raz w miesiącu. 

3) odpady komunalne zbierane selektywnie ulegające biodegradacji i odpady zielone: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – przynajmniej raz na dwa tygodnie; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – przynajmniej raz w tygodniu; 

c) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – przynajmniej raz na dwa tygodnie; 

d) z nieruchomości niezamieszkałych – przynajmniej raz na dwa tygodnie. 
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4) odpady komunalne zbierane selektywnie frakcji popiół: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – przynajmniej raz na trzy tygodnie; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – przynajmniej raz na dwa tygodnie; 

c) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – przynajmniej raz na trzy tygodnie; 

d) z nieruchomości niezamieszkałych – przynajmniej raz na trzy tygodnie. Odpady wielkogabarytowe 

odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe nie rzadziej niż jeden raz w roku sprzed nieruchomości, 

bądź na bieżąco w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów. 

3. Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, Wytwórca odpadu może przekazać do 

PSZOK. Odpady budowlane powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej właściciel nieruchomości 

powinien przekazać podmiotowi uprawnionemu w ustalonym terminie na podstawie odrębnej umowy. 

4. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych można dostarczyć do PSZOK lub 

przekazywać do następujących miejsc: 

a) zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, 

szkołach, urzędach itp. opróżnianych w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące; 

b) przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na 

terenie aptek, opróżnianych w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące; 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w przypadku zakupu nowego sprzętu, należy oddać zużyty sprzęt 

tego samego rodzaju w sklepie lub hurtowni albo przekazać przedsiębiorcy po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu i sposobu przekazania zużytego sprzętu. 

5. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) kosze uliczne, w tym na przystankach komunikacyjnych – przynajmniej raz na dwa tygodnie; niezależnie od 

częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający nieruchomościami mają 

obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się przynajmniej raz na dwa tygodnie lub według potrzeb. 

6. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 

7. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. 

8. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

§ 2. 1. Dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku tworzy się na terenie Gminy Stawiguda Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2. Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie świadczona również w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, od poniedziałku do soboty, w sposób określony w Regulaminie Utrzymania 

Czystości i Porządku na Terenie Gminy Stawiguda. 

§ 3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK można zgłaszać: 

A.  w następujących terminach: 

1. W sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – 

w terminie 3 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów. 

2. W sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia 

odpadów w PSZOK. 

3. W sprawie innych nieprawidłowości (np.: braku dostarczenia worka, pojemnika) – w terminie 3 dni 

roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości. 
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B.  w następujących formach: 

1. Pisemnej tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, 

opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane, wysłane pocztą lub złożone na 

dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Stawigudzie. 

2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ochrona  -srodowiska@stawiguda.pl  

lub stawiguda@stawiguda.pl, opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem 

nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy. 

3. Telefonicznej pod numerami telefonów 89 512-69-31, 89 512-69-30, 89 512-69-40 i 89 512-64-77. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

§ 5. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/179/2016 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie 

Gminy Stawiguda 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. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Wieczorek 
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