Uchwała Nr V/11/2017
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 1 grudnia 2017r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c, oraz 3d
w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1289) oraz § 5 ust. 1 Statutu Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§1
1. Odbiór odpadów komunalnych z punktów gromadzenia odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości będzie się odbywał w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) odpady zbierane w sposób selektywny w systemie workowym (szkło; papier; metale
i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe) – raz na cztery tygodnie;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
i pozostałe zmieszane odpady komunalne w systemie pojemnikowym - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
b) odpady zbierane w sposób nieselektywny w systemie pojemnikowym (zmieszane odpady
komunalne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) odpady zbierane w sposób selektywny w systemie pojemnikowym (szkło; papier; metale
i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- pozostałe zmieszane odpady komunalne w systemie pojemnikowym - nie rzadziej
niż raz w tygodniu,
b) odpady zbierane w sposób nieselektywny w systemie pojemnikowym (zmieszane odpady
komunalne) - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
a) nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie:
- instytucje publiczne,
- zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne,
- pomieszczenia biurowe i socjalne,
- placówki kultu religijnego,
- placówki służby zdrowia,
- lokale handlowe z wyłączeniem lokali spożywczych i warzywniczych,
- czynne części cmentarzy w okresie od 1 stycznia do 30 września;
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie:
- wszelkiego typu szkoły, żłobki i przedszkola,
- spożywcze i warzywnicze lokale handlowe,
- uliczne punkty szybkiej konsumpcji,
- domki letniskowe i działki o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym w okresie ich
użytkowania,
- porty, plaże, kąpieliska w okresie ich funkcjonowania,

- podmioty świadczące usługi hotelarskie niebędące obiektami hotelarskimi w okresie ich
funkcjonowania;
c) nie rzadziej niż raz na tydzień:
- lokale gastronomiczne w okresie ich funkcjonowania, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
- obiekty hotelarskie w okresie ich funkcjonowania,
- domy opieki, szpitale, internaty, akademiki, bursy w okresie ich funkcjonowania,
- ogrody działkowe,
- pola namiotowe od 1 czerwca do 31 sierpnia,
- targowiska,
- czynne części cmentarzy od 1 października do 31 grudnia.
d) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie pozostałe nieruchomości nie wymienione w pkt. a-c.
2. Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości letniskowe – raz na kwartał,
b) zabudowa wielolokalowa – raz na miesiąc.
3. Popioły z pojemników zbiorczych odbierane w okresie grzewczym (od 1 października
do 30 kwietnia) – raz na miesiąc, a poza okresem grzewczym raz na dwa miesiące.
4. usunięto.
§2
1. usunięto.
2. usunięto.
3. usunięto.
§3
1. Wyznacza się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwane dalej PSZOK,
w następujących miejscowościach: Spytkowo, Węgorzewo, Orzysz, Ryn, Giżycko.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone
w sposób selektywny, z podziałem na: papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i odpady
wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów; odpady zielone; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.); zużyte opony
(np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.); odpady
budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, odpady z materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia, papa odpadowa); przeterminowane leki.
3. usunięto.
4. usunięto.
5. usunięto.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe mogą być przyjęte do
PSZOK luzem. Odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą
zawierać innych odpadów.
7. Pracownik obsługujący PSZOK odmawia przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku gdy
właściciel nieruchomości:
a) dostarczy inne odpady niż wymienione w § 3 ust. 2 uchwały,
b) dostarczy odpady, o których mowa § 3 ust. 2 uchwały, zanieczyszczone innymi frakcjami
odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
c) usunięto,
d) usunięto,
e) usunięto,
f) usunięto.
8. usunięto.
9. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe
przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

10. Osoba dostarczająca odpady ma obowiązek zgłosić się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji
dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.
11. Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK zobowiązany jest
dostarczający odpady komunalne.
12. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem przyjmowanych odpadów.
13. PSZOK czynny jest od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku, w soboty od 8:00
do 13:00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
§4
1. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży
nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma te
pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami zobowiązany jest do mycia,
dezynfekcji i dezynsekcji pojemników/kontenerów z częstotliwościami co najmniej:
1) raz w roku - pojemniki do zbierania szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych;
2) dwa razy w roku - pojemniki do zbierania odpadów ulegających biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zmieszanych komunalnych;
3) dodatkowo raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września wszystkie pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej.
§5
1. Właściciele nieruchomości, w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK zgłaszają ten fakt telefonicznie lub
pisemnie na adres siedziby Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, pocztą
elektroniczną lub osobiście do punktu obsługi klienta.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko lub nazwę zgłaszającego, opis i datę niewłaściwego
zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego PSZOK.
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego PSZOK, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
§6
Traci moc Uchwała nr V/25/2015 Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona Uchwałą nr II/9/2016 Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały nr V/25/2015 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka
Odpadami w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
Józef Karpiński

