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UCHWAŁA NR XL/304/17
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo
Na
podstawie
art.18
ust. 2 pkt.15
w związku
z 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, poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rada Gminy Mrągowo uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr XII/96/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo wprowadza się
następujące zmiany:
§ 3. ust.1, pkt 3) lit. g) otrzymuje brzmienie: odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów,
§ 3. ust.1, pkt 3) lit. l) otrzymuje brzmienie:
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym

zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych,

§ 6. ust. 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: kontenery o pojemności 7 m3
§ 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Worki i pojemniki określone w ust. 1, pkt 1) i 2) przeznaczone do
gromadzenia odpadów w sposób selektywny powinny być utrzymane w kolorze:
1) żółty – do zbierania metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych,
2) zielonym – do zbierania szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła,
3) niebieskim – do zbierania papieru i tektury, odpadów opakowaniowych z tektury i papieru,
4) brązowym – do zbierania odpadów biodegradowalnych, w tym bioodpadów,
5) białym – do zbierania popiołów paleniskowych.
§ 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Na workach lub pojemnikach, o których mowa w ust. 2 umieszcza się
w widocznym miejscu, na tle odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadów, widoczny napis:
1) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – w przypadku worka lub pojemnika na odpady
w ust. 2 pkt 1,
2) ,,SZKŁO” – w przypadku worka lub pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 2,
3) „PAPIER” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,
4) „BIO” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 4,

określonego
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5) „POPIÓŁ” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt. 5.
§ 9. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

L.p.

Rodzaj odpadów
komunalnych

1

Niesegregowane
(zmieszane odpady
komunalne)

2

Szkło i opakowania ze
szkła

3

Metale, tworzywa
sztuczne, opakowania
z metali, tworzyw
sztucznych, opakowania
wielomateriałowe

4

Papier, tektura
i opakowania z papieru
i tektury

Nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej

Zabudowa jednorodzinna –
co najmniej raz na dwa
tygodnie
Zabudowa wielorodzinna
co najmniej raz na tydzień
Co najmniej raz w miesiącu
W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa
tygodnie
Co najmniej raz w miesiącu
W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa
tygodnie
Co najmniej raz w miesiącu
W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa
tygodnie

Nieruchomości niezamieszkałe, na
których powstają odpady komunalne
oraz domki letniskowe i inne
nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,

Co najmniej raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu
Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

5

Popiół z palenisk
domowych

Co najmniej raz w miesiącu

6

Odpady
biodegradowalne, w tym
bioodpady

7

Odpady
wielkogabarytowe

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do
30 listopada)

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do
30 listopada)

Odpady budowlane
i rozbiórkowe
stanowiące odpady
komunalne

Pojemnik ustawiony
na żądanie właściciela,
w ilości nie większej niż 1 tona
rocznie od nieruchomości, po
uzgodnieniu z przedsiębiorca
odbierającym odpady
komunalne
Za każdym razem, gdy zaistnieje
potrzeba

-

-

8

9

10

Przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory
oraz zużyte opony

-

-
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§ 9. ust. 4 otrzymuje brzmienie: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z nieruchomości , na których znajdują się między
innymi pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, budynki gastronomiczne itp. będzie następował
z częstotliwością określona w harmonogramie lub w szczególnych przypadkach inną, uzgodnioną
z pracownikiem urzędu gminy, określoną w deklaracji złożonej przez właściciela.
§ 10. ust. 1 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: odpady biodegradowalne, bioodpady, w tym odpady zielone
powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach, a w przypadku braku
takiej możliwości należy gromadzić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub worku do gromadzenia
odpadów biodegradowalnych koloru brązowego. Ponadto właściciele nieruchomości, na terenie których
w wyniku pielęgnacji powstają odpady zielone, pozostałości roślinne typu gałęzie i liście mogą tego typu
odpady spalić, o ile nie zawierają substancji niebezpiecznych, nie dojdzie do naruszenia przepisów ochrony
przeciwpożarowej budynków, zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności oraz nie będą stwarzać
uciążliwości bezpośrednio dla otoczenia.
§ 11. ust.1 otrzymuje brzmienie: Odpady zmieszane oraz odpady wymienione w § 10 odbierane będą
w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, która wynika z bieżącego ich
wytwarzania ( za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne)
§ 2. Wykonanie 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
Sławomir Olender

