DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 6 listopada 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 3996

Data: 2015-11-06 12:07:11

UCHWAŁA NR XII/97/15
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mrągowo i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3 d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mrągowo oraz zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności:
1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
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 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady selektywnie zbierane:
a) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d) metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone,
g) popioły paleniskowe,
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3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
pochodzące z indywidualnie
prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest
wymagalne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, w ilości
nie większej niż 1 tona rocznie od nieruchomości,
6) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony
2. Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane i zagospodarowywane przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne z terenu gminy Mrągowo, wyłonionego w przetargu. Usługa odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowana jest na zasadach określonych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo.
3. Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane w każdej zgromadzonej przez właściciela nieruchomości
ilości ( za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)
§ 3. 1. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne zebrane do pojemników ustawionych przez właścicieli
nieruchomości będą odbierane z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości z następująca
częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) budynki jednorodzinne – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) budynki wielorodzinne – co najmniej raz na tydzień, (jednakże w sytuacji, gdy właściciele wspólnego
budynku wielorodzinnego, indywidualnie wyposażą się w pojemniki na odpady komunalne, dopuszcza
się raz na dwa tygodnie)
2) z nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne - co najmniej raz na dwa
tygodnie
3) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co
najmniej raz na dwa tygodnie
2. Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w workach z tworzyw sztucznych wg. frakcji:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – worek niebieski,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony,
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania – worek żółty,
4) odpady biodegradowalne, w szczególności odpady zielone – worek brązowy,
5) popioły paleniskowe – worek biały Minimalna liczba worków dostarczonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Mrągowo, wyłonionego w przetargu, to jeden zestaw
składający się z maksymalnie z pięciu worków w różnych kolorach na 1 nieruchomość w miesiącu.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny z papieru, szkła oraz zbierane razem odpady z tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebrane w oddzielnych,
odpowiednich workach
udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub pojemnikach do selektywnej zbiórki
ustawionych w uzgodnieniu z zarządcami nieruchomości będą odbierane z nieruchomości zgodnie
z harmonogramem:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) budynki jednorodzinne – co najmniej raz na miesiąc, (w okresie od 01 kwietnia do 30 września – raz na
dwa tygodnie)
b) budynki wielorodzinne – co najmniej raz na miesiąc, (w okresie od 01 kwietnia do 30 września – raz na
dwa tygodnie)
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najmniej raz na

3) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co
najmniej raz na miesiąc
4. Odpady zielone komunalne zebrane w odpowiednich workach, koloru brązowego, dostarczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady lub pojemnikach do gromadzenia odpadów zielonych będą odbierane
z nieruchomości, w okresie od 01 maja do 30 listopada , zgodnie z harmonogramem, co najmniej raz
w miesiącu.
5. Popioły paleniskowe zebrane w odpowiednich workach koloru białego
dostarczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady lub pojemnikach do gromadzenia popiołu będą odbierane w okresie
całego roku, zgodnie z harmonogramem, co najmniej raz w miesiącu .
6. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów, mogą gromadzić
w sposób selektywny odpady zielone i popioły paleniskowe w workach zakupionych we własnym zakresie,
u przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
7. 1) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne , pochodzące z indywidualnie
prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagalne
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy zbierać selektywnie
w pojemniku udostępnionym przez przedsiębiorcę i oznakowanym numerem odpowiadającym właścicielowi,
na którego żądanie pojemnik zostanie ustawiony i odebrany. Firma wywozowa odbierze selektywnie zebrany
odpad budowlany w ilości nie większej niż 1 tona rocznie od gospodarstwa domowego. Za odpady budowlane
i rozbiórkowe w ilości powyżej 1 tony na nieruchomość na rok, będzie pobierana opłata zgodna
z obowiązującym cennikiem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK w Olsztynie.
2) Odpowiedni worek lub kontener jest odbierany nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne z terenu gminy Mrągowo, wyłonionego w ramach przetargu, na zgłoszenie właściciela
nieruchomości, nie później niż dwa dni robocze po zgłoszeniu.
8. Odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie prowadzony dwa razy w roku w okresie od 01 marca do 30 listopada, w formie tzw.
„wystawki” w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać również do mobilnych punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktów sprzedaży sprzętu zgodnie z ustawą z dnia
9 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 155 ze zm.)
10. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 8, które zostały wystawione przed
nieruchomość przy krawędzi drogi lub przy altanach śmietnikowych. Odpady, które zostaną wystawione
w innych niż określone powyżej miejscach, w przypadku braku możliwości dojazdu do nich pojazdem
odbierającym odpady wielkogabarytowe, nie podlegają odbiorowi.
11. Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych w tym:
1) zużyte opony należy pozostawiać w stacjach demontażu pojazdów i w warsztatach wulkanizacyjnych lub
przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
2) chemikalia, farby należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek
i placówek służby zdrowia lub do punktu selektywnego zbierania odpadów,
4) zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów
zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych lub do punktu selektywnego zbierania
odpadów. Wykaz punków, w których są przyjmowane nieodpłatnie baterie przedstawia się następująco:
a) Zespół Szkół w Marcinkowie, Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo,
b) Zespół Szkół w Szestnie, Szestno 18, 11-700 Mrągowo,
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c) Szkoła Podstawowa w Kosewie, Kosewo 31, 11-700 Mrągowo,
d) Szkoła Podstawowa w Bożem, Boże 18, 11-700 Mrągowo,
f) Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, Mrągowo.
12. Ponadto do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane
w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań
wielomateriałowych oraz odpady zielone i wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru
z nieruchomości.
§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt.1 odbierane będą w każdej ilości zebranej do pojemnika przez
właściciela nieruchomości. W przypadku gdy incydentalnie odpady zmieszane nie pomieszczą się w pojemniku
i zostaną dodatkowo wystawione w zamkniętych workach koloru czarnego, również będą odebrane przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
2. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 2 za wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych, odbierane
będą w każdej ilości zebranej do worków lub pojemników przez właściciela nieruchomości. W przypadku gdy
incydentalnie selektywnie zebrane odpady nie pomieszczą się w dostarczonych workach lub pojemnikach
i zostaną dodatkowo wystawione w zamkniętych workach koloru czarnego, będą odebrane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
3. W przypadku systematycznego przepełnienia pojemników lub worków przedsiębiorca odbierający
odpady o tym fakcie powiadamia Urząd Gminy Mrągowo, w celu sprawdzenia czy wielkość pojemników
i worków nie jest zbyt mała w stosunku do normatywu wynikającego z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mrągowo.
4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo ul. Królewicza 60A, na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także
na stronie internetowej bip.gminamragowo.net.
§ 5. 1. Gmina Mrągowo prowadzi punkty selektywnej zbiórki odpadów, tzw. „gniazda”, złożone
z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
1) w kolorze niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę, w tym opakowania z papieru i tektury,
2) w kolorze zielonym - z przeznaczeniem na szkło, w tym opakowania ze szkła,
3) w kolorze żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw
sztucznych
i metalu oraz opakowania wielomateriałowe. W punktach selektywnej zbiórki mieszkańcy mogą
nieodpłatnie deponować ww. odpady z rozdziałem na poszczególne pojemniki.
2. Na terenie Gminy Mrągowo funkcjonuje także centralny Punkt Selektywnego Zbierania
Komunalnych.

Odpadów

1) Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Mrągowo w ramach ponoszonej opłaty z mogą dostarczyć bezpłatnie, zebrane w sposób selektywny
odpady komunalne wymienione § 2 ust. 1 pkt 2-6, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy pozbycie się tych
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport takich odpadów do
punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów poprodukcyjnych i pochodzących
z działalności gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy.
3) Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gmina poda do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Urzędu (bip.gminamragowo.net), po
wyłonieniu przez Gminę, w drodze przetargu, przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 6. Odpady komunalne odbierane od właściciel nieruchomości, w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami, przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu lub
unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właściciel nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu
Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektroniczne na adres pocztagmina@mragowo.pl .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 9. Traci moc uchwała nr XL/397/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mrągowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

