DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 28 maja 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 2725

Data: 2019-05-28 10:58:19

UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 6r ust.2b, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3 d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska w Białej
Piskiej 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 rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, obowiązani są do
selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania następujących rodzajów (frakcji) odpadów:
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
3) szkło,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) popiół,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
9) odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne zawierające rtęć,
oleje odpadowe i tłuszcze jadalne),
10) zużyte opony.
2. Brak deklaracji właściciela o selektywnej zbiórce odpadów oznacza, że odpady komunalne
o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 są zbierane i odbierane łącznie jako odpady niesegregowane (zmieszane).
3. Odrębnie należy gromadzić popiół/żużel w metalowym, ocynkowanym pojemniku o pojemności
minimum 110 l.
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4. Szczegółowy sposób gromadzenia i odbioru odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 8, 9 określono
w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
5. Szczegółowy sposób gromadzenia i odbioru odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 6, 7, 10 określono
w § 6 niniejszej uchwały.
6. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady
komunalne odbywa się poprzez ich czasowe gromadzenie w odpowiednich kontenerach, pojemnikach lub
workach, a następnie przekazanie ich do odebrania przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne.
7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery lub worki
o określonej pojemności i udostępnić je na czas odbierania odpadów komunalnych, w szczególności przez ich
wystawienie poza teren nieruchomości przy drogach wyznaczonych do przejazdu śmieciarek.
8. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i segregowane będą transportowane
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w oddzielnych pojazdach specjalistycznych.

przez

§ 3. Zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości
obejmuje następujące frakcje gromadzone w urządzeniach:
1) papier - worek, pojemnik lub kontener koloru niebieskiego oznaczony napisem ,,Papier”,
2) szkło - worek, pojemnik lub kontener koloru zielonego oznaczony napisem ,,Szkło”,
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania materiałowe - worek, pojemnik lub kontener koloru żółtego
oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik, kontener
oznaczony kolorem brązowym z napisem ,,Bio”,
5) niesegregowane odpady komunalne - pojemnik, kontener oznaczony kolorem czarnym z napisem
,,Niesegregowane”.
§ 4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę:
1) będą odbierane odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i odpady komunalne segregowane
w każdej ilości za wyjątkiem odpadów rozbiórkowych i budowalnych,
2) gmina pokryje koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
§ 5. 1. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich
odbierania określa się następująco:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do
31 maja - 1 raz w miesiącu,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
- odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–3–

Poz. 2725

c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej raz w tygodniu,
d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na miesiąc, natomiast od 1 października do 31 maja 1 raz na dwa tygodnie,
3) nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
- odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub
według potrzeb,
d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub według potrzeb,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub według potrzeb,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do
31 maja - 1 raz w miesiącu lub według potrzeb.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe gromadzi się na terenie nieruchomości.
4. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone,
mogą je kompostować w kompostownikach we własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 6. Na terenie Gminy Biała Piska mogą być organizowane zbiórki następujących rodzajów odpadów:
1) wielkogabarytowych, w tym mebli - 2 razy w roku,
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku,
3) zużytych opon - 2 razy w roku.
§ 7. 1. Niezależnie od postanowień paragrafów powyższych, każdy mieszkaniec Gminy Biała Piska może
dowieźć własnym transportem i przekazać nieodpłatnie do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy
ul. Parkowej 2 w Białej Piskiej, takie odpady jak:
1) papier,
2) szkło opakowaniowe,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD,
7) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły, itp.),
8) odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.)
9) popioły,
10) odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne zawierające rtęć,
oleje odpadowe i tłuszcze jadalne)
11) zużyte opony.
2. Dostarczenie odpadów do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, organizuje się w sposób
selektywny, we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady muszą być dostarczane pojazdami o masie
całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
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§ 8. Informacje dotyczące sposobu świadczenia usług przez Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej pod adresem
www.bip.bialapiska.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska lub Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej pisemnie na adres Urząd Miejski w Białej Piskiej,
ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, telefonicznie pod nr tel. 87 424 13 65 lub elektronicznie
na adres um@bialapiska.pl, niezwłocznie od dnia zaistnienia zdarzenia.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
28 września 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Zbigniew Dąbkowski

