
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/108/12 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 28 grudnia 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 

Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 roku poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Wielbark uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właściciela nieruchomości według podziału na 

następujące frakcje:  

a) zmieszane odpady komunalne,  

b) szkło,  

c) tworzywa sztuczne,  

d) metal i opakowania wielomateriałowe,  

e) papier i tektura,  

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

2. Pozostałe odpady nie wymienione w ust. 1, a podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania 

dostarczane będą przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą:  

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

b) chemikalia,  

c) zużyte baterie i akumulatory,  

d) zużyte opony,  
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e) odpady remontowe i rozbiórkowe,  

f) popiół.  

4. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zajdzie taka konieczność, będzie 

można również dostarczyć:  

a) odpady wielkogabarytowe,  

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

5. Przeterminowane leki będzie można przekazać do pojemników ustawionych w punktach aptecznych i w 

zakładach opieki zdrowotnej.  

6. Zużyte baterie i akumulatory, poza punktami selektywnego zbierania, będzie można również przekazać 

do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej.  

§ 2. Od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, według 

frakcji określonych w § 1, przy czym zmieszane odpady komunalne muszą być umieszczone przez właściciela 

nieruchomości w specjalistycznym pojemniku o pojemności 120 l, a szkło, tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę w workach o minimalnej pojemności 35 l. Wyjątek stanowią 

meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, które z uwagi na ich 

wielkość nie ma obowiązku umieszczania w pojemnikach i workach.  

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co 

najmniej raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie nastąpi w ten sam dzień tygodnia  

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali i opakowań 

wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach odbierane będą co najmniej raz 

w miesiącu.  

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , odbierane będą od 

właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz na trzy miesiące w okresie od 1 marca do 30 listopada.  

4. Odpady dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane na 

bieżąco. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia opublikowana będzie na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Wielbark.  

5. Harmonogram odbioru odpadów o których mowa w ust. 1-3 będzie dostarczany właścicielom 

nieruchomości w formie ulotki, a ponadto będzie on dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Wielbark.  

6. Informacja o punktach aptecznych i zakładach opieki zdrowotnej, w których ustawione będą pojemniki 

na przeterminowane leki opublikowana będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielbark.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.  

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

i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady  

Andrzej Kimbar 
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