
Projekt

z dnia  1 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 2a, ust. 3 i ust. 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka oraz zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności:

1. częstotliwość odbierania;

2. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na 
nieruchomościach zamieszkałych, gmina przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości polegający na 
wyposażeniu nieruchomości:

1) w pojemniki na odpady zmieszane;

2) w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na 
nieruchomościach zamieszkałych, odbierane są następujące frakcje odpadów, w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe z wyłączeniem opakowań 
po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach;

3) papier i tekstylia;

4) szkło białe i kolorowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych 
i truciznach;

5) popiół, żużel i piach (w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz budynków wielolokalowych, 
ogrzewanych piecami fizycznymi);

6) odpady biodegradowlne (trawa, liście i inne);

7) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego AGD i RTV;
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§ 4. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców, w każdej ilości niżej 
wymienione odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

1) szkło opakowaniowe;

2) papier;

3) opakowania z tworzyw sztucznych;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) zużyte tonery i kartridże;

9) zużyte opony;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) chemikalia i opakowania po chemikaliach;

12) przeterminowane leki;

13) świetlówki i żarówki;

14) przepracowane oleje silnikowe;

15) odpady biogredowalne, w tym odpady zielone;

16) odpady budowlane i rozbiórkowe.

§ 5. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych nieselektywnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 80 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej 
przez 1 do 2 osób;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l - w przypadku nieruchomości 
zamieszkałej przez 3 do 5 osób;

3) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej 
przez 6 do 10 osób;

4) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l- 
w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 11 osób i powyżej;

5) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców lub jeden kontener o pojemności 7m3 na 
250 mieszkańców w zabudowie wielolokalowej do gromadzenia nieselektywnych odpadów 
komunalnych.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych selektywnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) pojemnik o pojemności 1100 l w zabudowie wielolokalowej do selektywnej zbiórki odpadów;

2) biotainery o pojemności 240 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, w zabudowie 
wielolokalowej.

§ 6. Ustala się następujące oznakowanie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów:

1) kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań 
wielomateriałowych;
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2) kolor niebieski – do gromadzenia papieru i tekstyliów;

3) kolor zielony – do gromadzenia szkła białego i kolorowego;

4) biotainery – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;

5) kolor bezbarwny do gromadzenia odpadów biodegrdowalnych;

6) kolor szary do gromadzenia popiołu i żużlu.

§ 7. 1. Worki do zbierania odpadów powinny być wykonane z tworzywa dostosowanego do 
obciążenia;

2. Pojemność worków powinna wynosić 120 litrów;

3. Worki powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danymi 
kontaktowymi Wykonawcy;

4. Worek na popiół i żużel powinien być wykonany z folii ze wzmocnionego materiału 
o wytrzymałości minimum 20 kg.

§ 8. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są 
od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej- w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, w okresie 
od listopada do marca raz w miesiącu;

2) w zabudowie wielolokalowej- dwa razy w tygodniu.

§ 9. Ilość i częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie 
zabudowy jednorodzinnej wynosi:

1) worek żółty do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań 
wielomateriałowych - wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu- w przypadku nieruchomości 
zamieszkałej przez 1 do 2 osób - 12 sztuk/rok; w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 
5 osób - 24 sztuk/rok; w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej- 36 sztuk/rok;

2) worek niebieski do gromadzenia papieru i tekstyliów - wywóz 1 raz w miesiącu według 
harmonogramu- w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób - 4 sztuk/rok; 
w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób - 6 sztuk/rok; w przypadku 
nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej- 8 sztuk/rok;

3) worek zielony do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu według 
harmonogramu; w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób - 4 sztuk/rok; 
w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób - 6 sztuk/rok; w przypadku 
nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej- 8 sztuk/rok;

4) worek szary na popiół, żużel i piach, – wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu; 30 szt. 
/rok/nieruchomość;

5) worek bezbarwny do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - trawa, liście i inne, – wywóz 
w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, w okresie od listopada do marca 1 raz 
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem; 24 sztuk/rok/nieruchomość;

6) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny 
i elektroniczny AGD i RTV – odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi 
nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez gminę i Wykonawcę szczegółowych 
terminach – wywóz 2 razy w roku w wyznaczonym terminie.

§ 10. Ilość i częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie 
zabudowy wielolokalowej wynosi:

1) pojemnik żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań 
wielomateriałowych - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
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2) pojemnik niebieski – do gromadzenia papieru i tekstyliów - wywóz w zależności od zapełnienia 
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

3) pojemnik zielony – do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz w zależności od zapełnienia 
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

4) biotainery – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych -wywóz 2 razy w tygodniu;

5) kontenery do gromadzenia odpadów biodegrdowalnych (liści i trawy) – ustawienie i odbiór 
kontenerów po zgłoszeniu zapotrzebowania dla wykonawcy przez zarządcę nieruchomości;

6) wywóz choinek – 2 razy w roku (styczeń, luty);

7) pojemnik na popiół i żużel w budynkach wielolokalowych, ogrzewanych piecami fizycznymi, - 
wywóz 1 raz w miesiącu;

8) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny 
i elektroniczny AGD i RTV, gromadzone będą przez mieszkańców w miejscach wyznaczonych przez 
zarządców budynków wielorodzinnych, przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, 
pojemnikach czy kontenerach) - wywóz 2 razy w roku w wyznaczonym terminie.

§ 11. Worki na odpady zbierane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, popiół, odpady ulegające biodegradacji – w ilościach określonych w § 9 – są 
dostarczane właścicielom przez wykonawcę nieodpłatnie; w przypadku zapotrzebowania na większą ilość 
właściciel zakupuje worki na własny koszt u Wykonawcy.

§ 12. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości do Burmistrza Miasta 
Hajnówka, w formie papierowej lub elektronicznej z podaniem danych nieruchomości i właściciela.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXVI/200/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Podl. 
z 2013 roku poz. 2213).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zmieniła zapisy dotychczasowej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 6 r. ust. 3 rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wprowadzony art. 6r ust. 3b dopuszcza zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów
w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od
kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z w/w artykułem wprowadzono na terenie miasta Hajnówka dwukrotny wywóz odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji z terenu zabudowy
jednorodzinnej. Ponadto ze względu na liczne zgłoszenia mieszkańców zwiększono liczbę worków na
odpady zbierane w sposób selektywny w zależności od ilości osób zadeklarowanych.

Wprowadzono również zmiany w części dotyczącej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów
w zabudowie jednorodzinnej. Proponuje się aby ilość worków zależna była od ilości osób
zamieszkujących nieruchomość. Worek żółty do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań
metalowych i opakowań wielomateriałowych w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do
2 osób - 12 sztuk/rok; w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób - 24 sztuk/rok;
w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej- 36 sztuk/rok. Worek niebieski do
gromadzenia papieru i tekstyliów - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób -
4 sztuk/rok; w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób - 6 sztuk/rok; w przypadku
nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej- 8 sztuk/rok. Worek zielony do gromadzenia szkła
białego i kolorowego - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób - 4 sztuk/rok;
w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób - 6 sztuk/rok; w przypadku nieruchomości
zamieszkałej przez 6 i więcej- 8 sztuk/rok. Worek szary na popiół, żużel i piach –
30 szt./rok/nieruchomość. Worek bezbarwny do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - trawa,
liście i inne - 24 sztuk/rok/nieruchomość.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 d określono tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prze prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. c cytowanej ustawy uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce odnośnie częstotliwości odbierania opadów komunalnych.
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