UCHWAŁA NR XII/124/19
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a –
3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych
odpadów, w tym:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przedsiębiorcę
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane odpady komunalne
z podziałem na następujące frakcje:
1) papier;
2) szkło;
3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) popiół;
8) odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych tj. niesegregowane.
2. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady
komunalne:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) odpady niebezpieczne;
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości nie większej jak 1,0 Mg rocznie na jedno
gospodarstwo domowe);
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7) zużyte opony (w ilości nie większej jak 4 opony rocznie na jedno gospodarstwo domowe);
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów
i innych robót budowlanych, wykonanych we własnym zakresie (w ilości nie większej jak 1,0
Mg rocznie na jedno gospodarstwo domowe);
9) odpady tekstyliów odzieży.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
1) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiące;
2) szkło, metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) bioodpady, odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych tj. niesegregowane:
a) zabudowa wielorodzinna - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na
tydzień, natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) zabudowa jednorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe –
w ramach okresowych zbiórek, nie rzadziej niż dwa razy w roku;
5) popiół – w ramach okresowych zbiórek, nie rzadziej niż pięć razy w roku.
§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest ogólnodostępnym miejscem
zbierania selektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Aktualny adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronie
internetowej www.gmina.suwalki.pl w zakładce gospodarka odpadami.
2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów, odpady komunalne określone w § 2 ust. 1 zebrane w sposób selektywny.
§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy
Suwałki osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 3 dni
roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/299/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 3708).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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