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UCHWAŁA NR XIX/226/13 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 30 kwietnia 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
1)

) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.

2)
) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Wyszki będzie świadczyć następujące usługi:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w ilościach i o pojemnościach określonych w § 6 ust. 2 i 

3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 

215 i poz. 327) służące do zbierania odpadów komunalnych;  

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

a) zbierane do pojemników zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,  

b) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, 

opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe),  

c) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny 

AGD i RTVC oraz zużyte opony,  

d) odpady „zielone” (trawa, liście). 

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbiera się:  

1) wszystkie odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 2 lit  a-c wytworzone na danej nieruchomości,  

2) odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit  d w ilości 120 l miesięcznie w sezonie od maja do października. 

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

1) odpady komunalne zmieszane - wywóz 1 raz w miesiącu;  

2) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, 
opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;  

3) szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;  

4) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD 

i RTVC oraz zużyte opony – wywóz raz w roku,  

5) odpady „zielone” (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października. 

§ 4. 1. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b-d a także przeterminowane leki, 

chemikalia oraz  zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

                                                   
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz 

z 2013 r. poz. 153. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228. 



Id: D2A93A87-F806-46B0-B612-B59287A831A3. Podpisany Strona 2 

 

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, godziny otwarcia oraz wykaz 

odbieranych w nim frakcji odpadów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/189/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 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 2013 r. poz. 569).  

§ 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 lipca 2013 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 

 
 

Janusz Wyszyński 

 


