UCHWAŁA Nr XIX/138/20
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 stycznia 2020 roku
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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,
Rada Gminy Olszewo-Borki 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 odbieranych odpadów komunalnych,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
§ 2.

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości odbierana będzie każda wytworzona
w obrębie danej nieruchomości ilość wyszczególnionych poniżej odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgromadzone w przeznaczonych do tego
pojemnikach,
2) odpady zbierane w sposób selektywny zgromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach lub
workach obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:
a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) metale i tworzywa sztuczne: odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
d) bioodpady,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki
i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyte opony.
2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów - worki zapewni przedsiębiorca odbierający odpady poprzez ich
bezpłatne udostępnienie w czasie odbioru odpadów z nieruchomości.
3. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki.
§ 3.

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów - odbywać się
będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie,
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących następujące frakcje: papier, metale
i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i szkło - odbywać się będzie co
najmniej jeden raz w miesiącu, w terminach podanych przez odbiorcę odpadów,
3) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - odbywać się będzie w terminach podanych
przez odbiorcę odpadów, co najmniej dwa razy w roku,
4) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, w tym
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych opon oraz baterii i akumulatorów - odbywać
się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, co najmniej dwa razy w roku,
5) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odbywać się będzie raz do roku na indywidualne
zgłoszenie właściciela nieruchomości.
§ 4.

1. Przeterminowane leki można również przekazywać do punktów zbiórek (specjalnych pojemników)
zlokalizowanych na terenie aptek i punktów aptecznych.
2. Zużyte baterie zbierane będą również w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach
użyteczności publicznej oraz na terenie placówek handlowych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest także w punktach sprzedaży detalicznej
przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty.
§ 5.

1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 i 3, odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem
ustalonym z przedsiębiorcą, z którym gmina zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
2. Z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady odbierane będą odpady komunalne
wymienione w § 2 i 3 po zapewnieniu możliwości dostępu, to znaczy umieszczeniu przez właściciela
nieruchomości odpadów komunalnych, w tym pojemników (worków), poza ogrodzeniem
nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd pojazdem do zbierania odpadów oraz ich
łatwy załadunek i rozładunek.
3. Niewystawienie pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonym

w harmonogramie wywozów terminie skutkuje nieodebraniem odpadów z terenu nieruchomości.
4. Przedsiębiorca odbierający odpady umożliwi wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych poprzez ich sprzedaż, wydzierżawienie lub na
podstawie innej umowy z właścicielem nieruchomości.
5. Przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy właścicielom nieruchomości harmonogram wywozów
odpadów corocznie oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w harmonogramie.
§ 6.

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki,
telefonicznie
na
numer
telefonu: 510-133-449
lub
elektronicznie
na
adres:
sekretariat@olszewo-borki.pl.
2. Dokonując zgłoszenia należy podać: adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
§ 7.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi muszą być przekazane odpowiednim podmiotom - stosownie do poszczególnych
frakcji - w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.
§ 9.

Traci moc uchwała Nr XLIII/278/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 roku
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 (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 11851).
§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grala
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G ło sow anie ja w n e
Liczba upraw nionych: 14
Liczba oddanych głosów : 14

Rezultat głosowania: Przyjęto
G łosy oddane:________________________
K rzysztof G rala
Z bigniew G rze jka
A ndrzej G rzym ała
Karol K adłubow ski
M arzena K obylińska
M ieczysław K ru ko w ski
Karol Kw iatek
Z bigniew Listw on
E dward Lum a
M ałgorzata R enata M ilew ska
D aniel S adlak
M ieczysław S zelkow ski
B ogdan T rzaska
R obert Z e brow ski
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