
  

UCHWAŁA NR XIV/185/20 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie określenia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych, bez względu na ich ilość, 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

1) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne; 

2) bioodpady (w tym odpady zielone); 

3) papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury; 

4) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

5) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. W pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych wymienionych w pkt 1-5 w ilościach 

i o pojemnościach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki 

właściciele nieruchomości są wyposażani przez firmę, z którą Gmina Wyszki podpisała umowę w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odbiór odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 1 pkt 3, 4 i 5 – 1 raz w miesiącu; 

b) odbiór pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - 1 raz na dwa 

tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku; 

c) odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej 

1 raz w roku; 
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2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) odbiór odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 1 pkt 3, 4 i 5 – 1 raz w miesiącu; 

b) odbiór pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - 1 w tygodniu 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na 2 tygodnie w pozostałym okresie roku; 

c) odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej 

1 raz w roku. 

§ 3. 1. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3-7, a także odpady niebezpieczne, 

chemikalia, przeterminowane leki, 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 igły i strzykawki, zużyte opony, zużyte baterie 

i akumulatory, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe w każdej ilości właściciele 

nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Wójt Gminy Wyszki podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości zgłosić do Urzędu Gminy 

Wyszki: 

1) pisemnie dostarczone na adres Urzędu ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki; 

2) telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 85 730 58 90; 

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug_wyszki@post.pl. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/226/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. 

poz. 3003). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

Przewodniczący Rady 

Zofia Lucyna Oksiuta 
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