UCHWAŁA NR XX/129/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 6r ust. 3c i 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 listopada 2012r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
§ 3. Ustala się, że:
1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego ilość odpadów komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z
częstotliwością nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
3) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywało się w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.
§ 4. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z
następujących pojemników o pojemności 110 l i 1100 l oraz worków o minimalnej pojemności od 30 l.
§ 5. 1. 1. Segregacji przez właściciela nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów: papier, i tektura;
szkło; tworzywo sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe; popiół i żużel; a także odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Segregacja frakcji papieru i tektury; szkła; metalu, opakowań wielomateriałych i tworzywa sztucznego
następuje poprzez dostarczenie w specjalnych pojemnikach służących do segregacji ustawionych na terenie gminy.
3. Segregowana frakcja popiołu i żużli odbierana będzie w okresie od października do kwietnia. Odpady te
będą umieszczone w workach o pojemności od 30 l do 60l., a w dniu odbioru wystawione przy nieruchomościach.
Dopuszcza się, aby worki te były umieszczane w pojemnikach koloru czarnego o pojemności minimum 110 litrów.
Pojemnik wraz z workami należy wystawić w dniu wywozu przy nieruchomości.
4. Segregacja frakcji metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone, następuje poprzez dostarczenie ich przez właścicieli nieruchomości do wyznaczonych punktów
selektywnego zbierania odpadów wskazanych przez gminę.
5. Dopuszcza się przekazywanie pozostałych frakcji odpadów: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę oraz głoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
administracji, oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym, w punktach selektywnego zbierania
odpadów wskazanych przez gminę.
6. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanego na terenie
Mikołajkach Pomorskich.
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7. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punków zbiórki
zlokalizowanych na terenie budynków użyteczności publicznej:
a) Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera 10,
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b) Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera 12,
c) Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich, ul. Kościuszki 73,
d) Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2 w Mikołajkach Pomorskich,
e) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołajkach Pomorskich.
§ 6. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W takim przypadku
odnotowuje się tą sytuację w „Rejestrze uwag odbioru odpadów komunalnych” prowadzonym w Urzędzie Gminy
Mikołajki Pomorskie w Referacie Gospodarczo - Komunalnym. Następnie informuje się dany podmiot drogą
elektroniczną o niewłaściwym wykonaniu usługi i oczekuje na odpowiedź również drogą elektroniczną. Przekazuje
się informację właścicielowi nieruchomości o sposobie wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Smoter
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