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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i 935)
oraz art. 6r ust. 3, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Suwałkach Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gmina Suwałki będzie
świadczyć usługi odbioru:
1) od właścicieli nieruchomości odbierane są wszystkie zebrane przez nich odpady komunalne,
przy czym, bezpośrednio z nieruchomości odbierane są:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) selektywnie zebrany papier i tektura,
c) selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
d) selektywnie zebrane odpady opakowaniowe ze szkła,
e) odpady ulegające biodegradacji (w przypadku braku kompostownika),
f) popiół,
g) odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD oraz opony - w ramach okresowych zbiórek;
2) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, odbierane są nieodpłatnie od właściciela
nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej
PSZOK;
2. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne Gmina Suwałki będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych
w pojemnikach lub w workach na odpady komunalne, za które wnoszona jest opłata.
§ 2. 1. Do PSZOK-u właściciele nieruchomości z terenu Gminy Suwałki mogą oddawać
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót
budowlanych, wykonanych we własnym zakresie;
2. W PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są odpady wyłącznie posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone, dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami;
3. PSZOK
działa
w oparciu
o regulamin
dostępny
www.pgo.suwalki.pl oraz na stronie internetowej Gminy Suwałki.

na

stronie

internetowej

4. PSZOK zlokalizowany jest w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 150A.
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5. PSZOK otwarty jest w następujących godzinach: w dni robocze od godz. 800 do godz. 1800,
w soboty od godz. 800 do godz.1400.
6. PSZOK prowadzony jest na zasadzie zawartego porozumienia międzygminnego z miastem
Suwałki.
7. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zmieszanych, niezidentyfikowanych,
niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej
w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.
§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
2) odpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
3) odpady wielkogabarytowe- w ramach okresowych zbiórek, nie rzadziej niż dwa razy w roku,
4) popiół - w ramach okresowych zbiórek nie rzadziej niż pięć razy w roku.
§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciele
nieruchomości mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Suwałki osobiście, pisemnie lub za
pomocą poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.
Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego, w tym dane kontaktowe oraz opis i miejsce
zdarzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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