
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/17
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz.446 z póź. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Rada Miejska w Barczewie uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, a w szczególności:

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady niesegregowane (zmieszane) w zabudowie jednorodzinnej 
na terenie miasta i gminy będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez cały rok, w zabudowie 
wielorodzinnej na terenie miasta i gminy – nie rzadziej niż raz w tygodniu przez cały rok, zbierane 
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Minimalna ilość pojemników na 
zmieszane odpady komunalne przy założeniu 25 l na jednego mieszkańca nieruchomości zamieszkałej:

1) w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów wynosi:
Zadeklarowana segregacja odpadówZadeklarowana ilość osób Ilość pojemników Rodzaj pojemników

1-4 1 110 l lub 120 l
1 240 l5-6 2 110 l lub 120 l

7-9
1
i
1

110 l lub 120 l
i

240 l
10-11 2 240 l
12-13 3 240 l

13 i więcej Uzgodnione indywidualnie z upoważnionym pracownikiem Wydziału Budownictwa 
Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barczewie

2) w przypadku braku segregacji odpadów wynosi:
Zadeklarowana ilość osób Brak zadeklarowanej segregacji odpadów
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Ilość pojemników Rodzaj pojemników
1 1 110 l lub 120 l

1 240 l
2-3

2 110 l lub 120 l
4-5 2 240 l

6
2
i
1

240 l
i

110 l lub 120 l
7-8 3 240 l

9
3
i
1

240 l
i

110 l lub 120 l

10 i więcej Uzgodnione indywidualnie z upoważnionym pracownikiem Wydziału Budownictwa 
Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barczewie

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość indywidualnego ustalania z upoważnionym pracownikiem 
Wydziału Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barczewie ilości 
pojemników na odpady zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Częstotliwość odbierania odpadów zbieranych selektywnie:

1) odpady zielone:

a) budynki jednorodzinne z terenu miasta i gminy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odpady te także 
mogą być całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

b) budynki wielorodzinne z terenu miasta i gminy – nie rzadziej niż raz w tygodniu. Odpady te także mogą 
być całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

2) Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, popiół 
i żużel) w zabudowie wielorodzinnej z tzw. gniazd śmietnikowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu przez 
cały rok. Odpady te także mogą być całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

3) Worki do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne 
w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez cały rok. Odpady te także mogą 
być całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

4) Worki lub pojemniki na popiół i żużel z gospodarstw domowych:

a) budynki jednorodzinne- w okresie od 1 października do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
w okresie od 1 kwietnia do 30 września – nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odpady te także mogą być 
całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

b) budynki wielorodzinne- nie rzadziej niż raz w tygodniu przez cały rok. Odpady te także mogą być 
całorocznie przekazywane do gminnego PSZOK;

5) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić, w terminach 
określonych w harmonogramie nie rzadziej niż raz na kwartał. Odpady te także mogą być całorocznie 
przekazywane do gminnego PSZOK.

§ 3. 1.  Na terenie gminy Barczewo funkcjonuje PSZOK, do którego przyjmowane są rodzaje odpadów 
powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych wymienione w załączniku nr 1 § 2 do niniejszej uchwały. 

2. Gminny PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady wymienione w załączniku nr 1 § 2 do niniejszej 
uchwały które zostały wytworzone i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców gminy Barczewo, którzy 
uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W gminnym PSZOK odpady komunalne przyjmowane są w godzinach jego otwarcia i na zasadach 
określonych w Regulaminie PSZOK.

§ 4.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać w terminie nie później niż 7 dni od daty niewłaściwego świadczenia usług: 

1)  telefonicznie pod nr tel.: 089 514 84 39 lub 089 514 83 46;
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2) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo;

3) osobiście w Urzędzie Miejskim w Barczewie Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo pok. nr 9 Wydział 
Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Maciejewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Barczewo

§ 1. Zasady ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zwanym dalej PSZOK.

2. Na terenie gminy Barczewo prowadzony jest PSZOK, a o jego lokalizacji mieszkańcy będą 
poinformowani ogólnie przyjętymi kanałami informacyjnymi w termie 14 dni od dnia zmiany lokalizacji.

3. PSZOK czynny jest w dniach (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy):

a) w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:00 do 15:00;

b) w każdą sobotę w godz. od 8:00 do 14:00.

4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są wyłącznie odpady 
komunalne selektywnie zebrane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. 
PSZOK nie prowadzi zbiórki odpadów selektywnych pochodzących z działalności gospodarczej, instytucji 
publicznych oraz z działalności rolniczej.

5. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Barczewo oraz potwierdzenie 
dokonania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

6. Odpady selektywne do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają osobiście i zobowiązani są do 
rozładunku odpadów we własnym zakresie w ściśle określone miejsca wskazane przez upoważnionego 
pracownika PSZOK.

7. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczanych odpadów z wykazem 
aktualnie przyjmowanych odpadów.

8. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego Regulaminu.

§ 2. Ustalenia szczegółowe

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady posegregowane, 
niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skażenia.

2. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) 
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu 
w chwili przekazania.

3. Przyjmowane odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi 
i środowiska.

4. Przyjęcie odpadów dokonuje pracownik PSZOK bądź inna osoba wyznaczona przez zarządzającego 
punktem przyjmowania odpadów.

5. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z zaleceniami pracownika 
PSZOK, skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

6. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek dostarczającego 
wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.
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7. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów zawierającym dane 
przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i wagę odpadu, 
a także wskazanie nieruchomości, z której pochodzą odpady.  Formularz przyjęcia odpadów stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. W przypadku dostarczenia odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą odpady w imieniu 
mieszkańca, mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie (załącznik nr 2 do regulaminu) 
o pochodzeniu odpadów, a osoba transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania tego 
oświadczenia.

9. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (np. Spółdzielni, 
Wspólnoty) Zarządca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie (załącznik nr 3 do regulaminu), 
w którym wskaże dokładny adres (numer ewidencyjny nieruchomości) oraz dołączy dokumentację zdjęciową 
umożliwiającą identyfikacje miejsce pochodzenia odpadów. Osoba transportująca odpady również 
zobowiązana jest do podpisania tego oświadczenia.

1) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczać następujące rodzaje odpadów 
pochodzące z gospodarstw domowych:

a) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury (kartony, książki, zeszyty, gazety itp.);

b) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

c) metale, opakowania z metali (puszki po napojach, karmach dla zwierząt itp.);

d) opakowania wielomateriałowe typu tetra-pak (kartoniki po napojach);

e) szkło i opakowania ze szkła (butelki, słoiki itp.);

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji (resztki żywności itp.);

g) odpady zielone (trawa, liście, chwasty itp.);

h) popioły i żużle;

i) meble i odpady wielkogabarytowe (łóżka, biurka, stoły itp.);

j) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lodówki, telewizory, komputery, suszarki do włosów, żarówki, 
świetlówki itp);

k) zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe itp.) w ilości nie większej niż 
8 szt./rok/właściciela nieruchomości;

l) zużyte baterie i akumulatory;

m) odzież i tekstylia (ubrania, koce, ręczniki, chodniczki itp.);

n) przeterminowane leki;

o) odpady zawierające rtęć (termometry, poziomice itp.);

p) substancje wykazujące właściwości niebezpieczne i opakowania zawierające resztki substancji 
niebezpiecznych (chemikalia, rozpuszczalniki, detergenty, farby, kleje, lepisze itp.) środki ochrony 
roślin, przeterminowane farby;

q) odpady budowlano-remontowe (gruz ceglany, beton, ceramika, zmieszane remontowe) w PSZOK jest 
ograniczone limitem w ilości do 500 kg jednorazowo, nie więcej niż 2000kg/rok na osobę, pochodzące 
ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na wykonanie, których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie 
do administracji budowlano –architektonicznej) oraz rodzajem odpadów.

10. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne;

b) materiały zawierające azbest (eternit)- odpady te objęte są Programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo lub utylizację tych odpadów można zlecić firmie 
posiadającej stosowne uprawnienia;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1648



c) papa odpadowa- można przekazać do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.;

d) szyby i części samochodowe- można przekazać do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., który 
przyjmuje odpady o kodzie 16 01 19 tworzywa sztuczne (tj. zderzaki, spojlery, części desek rozdzielczych, 
nadkola- z tworzyw sztucznych), inne odpady można przekazać do najbliższych stacji demontażu pojazdów;

e) odpady radioaktywne;

f) odpady skażone bakteriami chorobotwórczymi- można przekazać do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego 
Sp. z o. o.;

g) odpady bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (należy oznaczyć, opisać tak aby możliwe było ich 
zidentyfikowanie);

h) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (np. cieknące opakowania). Odpady te zostaną przyjęte po ich 
zabezpieczeniu.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady 
nie znajdują się na w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy odpady są zanieczyszczone lub przyjęcie 
odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Odpady, które nie są przyjmowane w gminnym PSZOK można w ramach dodatkowej opłaty, we 
własnym zakresie dostarczać do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie 
z obowiązującymi cennikami przyjęcia odpadów dostępnymi w siedzibie firmy przy ul. Lubelskiej 43D 
w Olsztynie.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca założenia odpadów oraz 
sposobu poruszania się po PSZOK,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,

c) na terenie PSZOK dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.

2. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

 
 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PSZOK 

 

Data przyjęcia odpadów 

……..…………………………………………………………………………………………………… 

Osoba przekazująca odpady 

……...………………………………………………………………………………………….………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(na podstawie dokumentu tożsamości) 

 

L.p. Odbierane odpady w PSZOK Ilość odpadów [kg] 

1. Papier i tektura 

Opakowania z papieru i tektury 

 

2. Szkło 

Opakowania ze szkła 

 

3. Tworzywa sztuczne 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Odpady zielone 

 

5. Popioły i żużle  

6. Odpady wielkogabarytowe  

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

8. Metale 

Opakowania z metali 

 

9. Opakowania wielomateriałowe  

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów  

11. Przeterminowane leki  

12. Chemikalia (rozpuszczalniki, oleje, tusze, farby, 

detergenty) 

 

13. Zużyte baterie i akumulatory  

14. Zużyte opony  

15. Odzież i tekstylia  

 

Oświadczam, że w/w odpady pochodzą z terenu Gminy Barczewo 

………………………………………………………….............…………………………………………………… 
(adres nieruchomości) 

W przypadku udokumentowania, iż przekazane odpady nie pochodzą z w/w nieruchomości (np. pochodzą z prowadzenia 

działalności gospodarczej, rolniczej lub innej nieruchomości nie znajdującej na terenie gminy Barczewo zobowiązuję się do 

poniesienia kosztów utylizacji powyższych odpadów. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin obowiązujący Dostawców odpadów na terenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

………………………………………………………….. 
 (podpis osoby przekazującej odpady) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

OŚWIADCZENIE osoby indywidualnej  

 

Ja niżej podpisany 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały 

……………………………………………………………………………………………………………………oświadczam, 

że dostarczone w moim imieniu następujące odpady komunalne za które uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

 

L.p. Odbierane odpady w PSZOK Ilość odpadów [kg] 

1. Papier i tektura 

Opakowania z papieru i tektury 

 

2. Szkło 

Opakowania ze szkła 

 

3. Tworzywa sztuczne 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Odpady zielone 

 

5. Popioły i żużle  

6. Odpady wielkogabarytowe  

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

8. Metale 

Opakowania z metali 

 

9. Opakowania wielomateriałowe  

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów  

11. Przeterminowane leki  

12. Chemikalia (rozpuszczalniki, oleje, tusze, farby, 

detergenty) 

 

13. Zużyte baterie i akumulatory  

14. Zużyte opony  

15. Odzież i tekstylia  

 

Zostały wytworzone na terenie gminy Barczewo z miejscowości 

………………………………………………………………………………………………………………………  

W przypadku udokumentowania, iż przekazane odpady nie pochodzą z w/w nieruchomości (np. pochodzą z prowadzenia 

działalności gospodarczej, rolniczej lub innej nieruchomości nie znajdującej na terenie gminy Barczewo zobowiązuję się do 

poniesienia kosztów utylizacji powyższych odpadów. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin obowiązujący Dostawców odpadów na terenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

(Podpis osoby składającej oświadczenie)         (Data i podpis osoby transportującej odpady) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

OŚWIADCZENIE dot. zabudowy wielorodzinnej 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………… 

oświadcza, że dostarczone odpady komunalne za które uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

 

L.p. Adres nieruchomości (numer 

ewidencyjny) 

Odbierane odpady w PSZOK Ilość odpadów 

[kg] 

1.  Papier i tektura 

Opakowania z papieru i tektury 

 

2.  Szkło 

Opakowania ze szkła 

 

3.  Tworzywa sztuczne 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

4.  Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

Odpady zielone 

 

5.  Popioły i żużle  

6.  Odpady wielkogabarytowe  

7.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

8.  Metale 

Opakowania z metali 

 

9.  Opakowania wielomateriałowe  

10.  Odpady budowlane i rozbiórkowe z 

remontów 

 

11.  Przeterminowane leki  

12.  Chemikalia (rozpuszczalniki, oleje, tusze, 

farby, detergenty) 

 

13.  Zużyte baterie i akumulatory  

14.  Zużyte opony  

15.  Odzież i tekstylia  

 

Zostały przetransportowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………  

W przypadku udokumentowania, iż przekazane odpady nie pochodzą z w/w nieruchomości (np. pochodzą z prowadzenia 

działalności gospodarczej, rolniczej lub innej nieruchomości nie znajdującej na terenie gminy Barczewo zobowiązuję się do 

poniesienia kosztów utylizacji powyższych odpadów. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin obowiązujący Dostawców odpadów na terenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

(Podpis osoby składającej oświadczenie)         (Data i podpis osoby transportującej odpady) 
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