
 

 

UCHWAŁA NR XI.68.2019 

RADY GMINY STARE JUCHY 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stare Juchy oraz ich zagospodarowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ełku Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stare Juchy i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) papier - worek koloru niebieskiego z napisem PAPIER 

2) metal i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - worek koloru żółtego z napisem METAL 

I TWORZYWA SZTUCZNE 

3) szkło - worek koloru zielonego z napisem SZKŁO 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem biodpadów - worek lub pojemnik 

oznaczony kolorem brązowym z napisem BIO 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

6) zmieszane odpady komunalne - pojemnik w kolorze czarnym z napisem RESZTKOWE 

7) popiół - worki lub pojemniki w kolorze szarym z napisem POPIÓŁ 

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3. 

1) przeterminowane leki i chemikalia 

2) zużyte baterie i akumulatory 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

4) zużyte opony 

5) popiół 

6) gruz budowlany nie zanieczyszczony innymi frakcjami 

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
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3. Odpady komunalne powstałe w gospodarstwach rolnych tj. folia i sznurek rolniczy, worki po nawozach 

oraz opony rolnicze mogą być dostarczane przez rolników do PSZOK w Siedliskach odpłatnie we własnym 

zakresie. 

4. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej ilości przez właściciela nieruchomości              

z zastrzeżeniem ust.2 pkt 6. 

§ 3. 1. Odpady wymienione w §2 ust 2 mieszkańcy mogę bezpłatnie oddawać we wskazanym przez Gminę 

Stare Juchy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

2. Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach koło Ełku świadczy usługi 

polegające na przyjmowaniu nieodpłatnie każdej ilości wytworzonych i zebranych w sposób selektywny 

następujących frakcji odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, papieru, tektury, szkła opakowaniowego, 

metalu, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytych opon, odpadów zielonych, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i nie rozbiórkowych oraz popiołu 

stanowiących odpady komunalne a nie będących odpadami niebezpiecznymi. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów 

Komunalnych w Siedliskach koło Ełku odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.  

4. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Siedliskach koło Ełku łącznie z wykazem odbieranych w nim frakcji odpadów komunalnych, 

zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy, tablicy ogłoszeń 

w siedzibie urzędu oraz tablicach zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Stare Juchy.  

5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Siedliskach koło Ełku, reklamację należy zgłosić w siedzibie urzędu, pod numerem telefonu 87 6199053 

bądź na adres email: ug@stare-juchy.pl  

§ 4. Odbiór odpadów komunalnych z punktów gromadzenia odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości będzie się odbywał w następujący sposób: 

1. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku: 

a) odpady zbierane w sposób selektywny w systemie workowym(szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, 

w tym opakowania wielomateriałowe - raz na cztery tygodnie 

b) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i pozostałe zmieszane 

odpady komunalne w systemie pojemnikowym- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie: 

c) odpady zbierane w sposób nieselektywny w systemie pojemnikowym ( zmieszane odpady komunalne) - nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

2. W zabudowie wielolokalowej: 

a) odpady zbierane w sposób selektywny w systemie pojemnikowym (szkło, papier, metale i tworzywa 

sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - raz na cztery tygodnie 

b) odpady zbierane w sposób nieselektywny w systemie pojemnikowym - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. 

3. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe a powstają odpady komunalne oddzielnie dla każdej 

selektywnie zebranej frakcji tak jak dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. 

4. Popioły z pojemników zbiorowych, metalowych lub w workach odbierane w okresie od 1 listopada do 

30 kwietnia - raz na miesiąc. 
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX.133.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 września 2016 roku 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez 

właścicieli nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy 

Robert Andrzej Kozłowski 
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