
 

 

UCHWAŁA NR IX/68/19 

RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie 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 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. 6r ust. 2, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d 

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

poz. 1629, z 2019r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

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

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark i zagospodarowanie tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są 

w każdej ilości następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale 

4) szkło, 

5) bioodpady, 

6) popiół z palenisk domowych, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 

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; 
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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. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę 

Wielbark z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej, 

zgodnie z zawartą umową, podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Wielbarku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych /PSZOK/ zlokalizowany jest na terenie 

nieruchomości gminnej, przy ul. Przemysłowej w Wielbarku, czynny pięć dni w tygodniu. 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości z terenu gminy 

Wielbark mogą oddawać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, 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 igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i 

rozbiórkowe, popiół z palenisk domowych. 

3. Zużyte baterie i akumulatory, poza punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można również 

przekazać do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej. 

4. Ustala się ograniczenie ilości zużytych opon przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w ilości 4 opony rocznie od właściciela nieruchomości; 

5. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane są odpady wyłącznie 

posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone 

innymi odpadami. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. 

6. Odebrane od właściciela nieruchomości odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom 

w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. 

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wielbark mogą zgłaszać uwagi bądź zastrzeżenia w Urzędzie 

Miejskim w Wielbarku osobiście, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego, w tym dane kontaktowe oraz opis i 

miejsce zdarzenia. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/109/16 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

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. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

z 2016r., poz. 2972) 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka. 

§ 7. 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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