
 

 

UCHWAŁA NR IX/66/19 

RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU 

z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielbark 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 2a pkt. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629, 

z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Szczytnie, Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/108/16 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielbark, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem na terenie 

nieruchomości w pojemnikach na odpady lub w pojemnikach i workach, należy poddać sortowaniu w celu 

oddzielnego gromadzenia: odpadów z papieru, odpadów z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów ze 

szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów 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, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołów z palenisk domowych oraz przeprowadzić selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i przygotować do transportu, do miejsc dalszego 

odzysku lub unieszkodliwiania. 

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania 

(np. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady) nie należy umieszczać w pojemnikach, tylko 

w odrębnie przeznaczonych do tego celu workach. 

4. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 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 igły i strzykawki, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popioły z palenisk domowych powinny 

być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bezpośrednio przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 
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5. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne 

potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub być 

zbierane w worki przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 

6. W przypadku kompostowania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka na te odpady."; 

2. w § 5 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) kolor brązowy dla worków do zbierania bioodpadów"; 

3. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) Zabudowa jednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) odpady wyselekcjonowane: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe i szkło - co dwa tygodnie; 

c) bioodpady: co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie nie rzadziej 

niż raz w miesiącu; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku; 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku; 

f) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu. 

2) Zabudowa wielorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, 

w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) odpady wyselekcjonowane: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe i szkło - co dwa tygodnie; 

c) bioodpady raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż 

raz w miesiącu; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku; 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku; 

f) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu."; 

4. w § 9 ust. 1 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) bioodpady powinny być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 

bezpośrednio przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności 

regulowanej.", 

b) po pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

"9) Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 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 igły i strzykawki 

należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca gromadzenia tych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5025



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Robert Marek Kwiatkowski 
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