DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 6 listopada 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 4261

Data: 2017-11-06 14:05:57

UCHWAŁA NR XL/305/17
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2017 r. poz.1289) Rada
Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/97/15 Rady Gminy Mrągowo 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 wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. ust. 1. pkt.2) lit. f) otrzymuje brzmienie: odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
§ 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane w każdej zgromadzonej przez
właściciela nieruchomości ilości, która wynika z bieżącego ich wytwarzania ( za wyjątkiem odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne).
§ 3. ust. 2. otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w pojemnikach
lub workach z tworzyw sztucznych wg frakcji:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – pojemnik lub worek niebieski,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik lub worek zielony,
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe –
pojemnik lub worek żółty,
4) odpady biodegradowalne, w tym bioodpady – pojemnik lub worek brązowy,
5) popioły paleniskowe – pojemnik lub worek biały
§ 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie: Odpady biodegradowalne, w tym bioodpady zebrane w odpowiednich
workach koloru brązowego dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub pojemnikach do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych będą odbierane z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem, co
najmniej raz w miesiącu.
§ 3. ust. 7 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 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. Właściciel
nieruchomości jest zobowiązany zapewnić worek tzw. „big-bag” do gromadzenia ww. odpadów.
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§ 3. ust. 9 otrzymuje brzmienie Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w okresie między wystawkami,
można przekazywać do mobilnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do
PSZOK-u. Ponadto zgodnie z przepisami prawa dystrybutor (sprzedawca) obowiązany jest do nieodpłatnego
odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt
jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. do § 3 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
Ogranicza się ilość odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
biodegradowalnych (zielonych), zużytych opon wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych, oraz
w domkach letniskowych
i innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Właściciele wskazanych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na
odbiór ww. odpadów z jednostką uprawnioną zajmującą się odbiorem i utylizacją odpadów.
§ 4. ust.1 otrzymuje brzmienie: Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt.1 będą odbierane tylko z pojemników,
udostępnionych przez właściciela nieruchomości. Incydentalnie dopuszcza się gromadzenie nadmiaru
odpadów zmieszanych w dodatkowo wystawionych, zamkniętych workach koloru czarnego.
§ 4. ust.2 otrzymuje brzmienie: Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 2 odbierane będą w workach lub
z pojemników. Z powody braku worków właściwego koloru, incydentalnie dopuszcza się gromadzenie
nadmiaru odpadów selektywnie zebranych w dodatkowo wystawionych, zamkniętych workach koloru innego
niż wymagany. do § 5 ust. 1 dodaje się podpunkt:
4) w kolorze brązowym – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne
§ 2. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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