Uchwała Nr VII/30/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w
Ostródzie
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U.2016.poz.250) – Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko” 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 uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2. częstotliwość ich odbierania,
3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą
odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1. odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości,
2. odpady ze szkła, odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – w każdej ilości,
3. żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) – w każdej ilości,
4. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - odbiór po
indywidualnym uzgodnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą w ilości nie większej niż 0,5m3
/rok/właściciela nieruchomości.
§ 3. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą
odbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane - w ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości, lecz nie
mniej niż minimalna pojemność pojemników przewidziana dla danego rodzaju nieruchomości,
2) odpady ze szkła, odpady z papieru i tektury, metali i opakowań wielomateriałowych, odpady zielone,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w
ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.
§ 4. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady
komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w sposób określony w § 2 i § 3 niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji:
1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej w okresie:
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od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie,
od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu;
2) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich i miejskich w okresie:
od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu,
od 1 listopada do 31 marca – raz na dwa tygodnie;
2. odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
szkło - raz w miesiącu;
3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie;
2) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich i miejskich dwa razy w tygodniu;
3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie: lipiec-sierpień raz w tygodniu;
czerwiec, wrzesień raz na 2 tygodnie; styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień
– raz w miesiącu.
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
5. odpady komunalne z cmentarzy – zgodnie z deklaracją;
6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - w ramach opłaty za
odbiór odpadów komunalnych ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na rzecz Związku Gmin, odbiór po
indywidualnym uzgodnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą w ilości nie większej niż 0,5m3
/rok/właściciela nieruchomości lub w ilości nie więcej niż 1 Mg/ rok/właściciela nieruchomości, gdy odpady te
będą przekazane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.
8. popiół z palenisk domowych i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia – raz na dwa tygodnie, a
poza tym okresem jeden raz w miesiącu.
§ 6. 1. Wyznacza się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1) Półwieś gm. Zalewo, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz w soboty w godzinach 800 1200,
2) Lipowiec gm. Kurzętnik, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1700 oraz w soboty w godz. 800 1200,
3) Miasto Iława ul. Komunalna, czynny od poniedziałku do piątku w godz.700 -1700 oraz w soboty w godz. 800 1200,
4) Rudno gm. Ostróda, czynny od poniedziałku do piątku w godz.700 -1700 oraz w soboty w godz. 800 -1200,
2. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie:
1) odpady z selektywnej zbiórki: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady zielone, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w ramach opłaty
za odbiór odpadów komunalnych ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na rzecz Związku Gmin, w
ilości 1 Mg/ rok/właściciela nieruchomości, gdy odpady te będą przekazane we własnym zakresie do
wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
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3) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nie większej
niż 4 szt/rok/właściciela nieruchomości;
4) Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w
szczególności: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do
konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po
nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki
ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym
świetlówki, termometry, przełączniki, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje.
3. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady wymienione w § 6 ust. 2, które zostały wytworzone i
dostarczone wyłącznie przez mieszkańców z terenu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”.
4. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one
na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.
5. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez
przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone,
jeżeli jest to wymagane oraz wolne od zanieczyszczeń.
7. Osoba dostarczająca odpady ma obowiązek zgłosić się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji
dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.
8. PSZOK nie przyjmuje: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości
ustalenia składu chemicznego, odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej lub wskazujących na inne źródło pochodzenia niż z gospodarstwa
domowego, odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.
9. Regulaminy określające zasady funkcjonowania PSZOK-ów umieszczone są na stronie internetowej
Związku
Gmin
Regionu
Ostródzko-Iławskiego
„Czyste
Środowisko” www.czystesrodowisko.eu/page/31/gospodarka-odpadami .
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.
1) pisemnie na adres biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,
2) telefonicznie do Biura Obsługi Klienta,
3) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Związku
Gmin www.czystesrodowisko.eu/kontakt
§ 8. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania przekazane zostaną do zagospodarowania do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., który w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pozostałe
odpady komunalne, pozyskane w wyniku selektywnej zbiórki odpadów, przekazane zostaną zgodnie z
hierarchią postępowania uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9. Traci moc uchwała Nr IX/43/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Józef Blank
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