UCHWAŁA NR XXXVII/642/17
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250,
poz. 1920 i poz. 1020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są od właścicieli
nieruchomości, następujące rodzaje odpadów:
1) komunalne zmieszane;
2) ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Olsztyn;
3) z papieru zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Olsztyn;
4) z metali i tworzyw sztucznych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn;
6) ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości
iporządku na terenie Gminy Olsztyn;
7) odpady zielone;
8) popiół z gospodarstw domowych zebrany w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Olsztyn wyposaży
nieruchomości w pojemniki/worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
wRegulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn, traktowane są jako odpady
zmieszane.
§ 4. 1. Odpady komunalne wymienione w § 1 niniejszej uchwały odbierane będą od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych w każdej wytworzonej przez nich ilości.
2. Odpady komunalne wymienione w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały odbierane będą od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych w ilości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W zakresie odpadów komunalnych wymienionych w § 1 pkt 2-8 obowiązują zasady
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
3. Odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały odbierane będą od właścicieli
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w każdej wytworzonej przez nich
ilości. W zakresie odpadów komunalnych wymienionych w § 1 pkt 2-8 obowiązują zasady określone
wRegulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
§ 5. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:
Rodzaj zabudowy
Jednorodzinna
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Częstotliwość (nie rzadsza niż)
1 raz w tygodniu
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Nieruchomości niezamieszkałe
Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe
Domki letniskowe
Wielorodzinna
Tereny przeznaczone do użytku publicznego, tj.: z ulic,
placów, parków, zieleńców. Niezależnie od częstotliwości
opróżniania koszy ulicznych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego określonej wyżej, zarządzający
obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia
koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię

2 razy w tygodniu
1 raz dziennie w okresie od 1 maja
do 31października
2 razy w tygodniu od 1 listopada do 30 kwietnia
2 razy w tygodniu od 1 kwietnia do 30 listopada
1 raz dziennie na dwa tygodnie przed dniem
1 listopada i tydzień po 1 listopada
2 razy w tygodniu od 1 grudnia do 31 marca
1 raz dziennie w dni targowe

Teren cmentarzy
Tereny targowe

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
Rodzaj zabudowy

Frakcja odpadów
Papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne

Jednorodzinna i domki
letniskowe

Odpady ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Popiół z gospodarstw domowych,
jednak tylko w przypadku i od
momentu poinformowania przez
właściciela nieruchomości, Urzędu
Miasta Olsztyna
Szkło

Papier, metale i tworzywa sztuczne
Odpady ulegające biodegradacji
Wielorodzinna

Nieruchomości niezamieszkałe
oraz nieruchomości
wykorzystywane na cele

Odpady zielone

Odpady wielkogabarytowe
Popiół z gospodarstw domowych,
jednak tylko w przypadku i od
momentu poinformowania przez
właściciela nieruchomości, Urzędu
Miasta Olsztyna o rozpoczęciu
sezonu grzewczego
Papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne
Papier, szkło, metale i tworzywa
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Częstotliwość (nie rzadsza niż)
1 raz na 3 tygodnie
od 1 października do 30 kwietnia
1 raz na 2 tygodnie od 1 maja
do 30 września
1 raz w tygodniu
1 raz w tygodniu
od 1 marca do 30 listopada
2 razy do roku
1 raz na 3 tygodnie
od 1 października do 30 kwietnia
1 raz na 2 tygodnie od 1 maja
do 31 maja
1 raz na 2 tygodnie z pojemników
na szkło, przy założeniu, że
pojemnik ma 1 m3
2 razy w tygodniu, jeśli dany punkt
gromadzenia odpadów nie wymaga
takiej częstotliwości dopuszcza się
odbiór 1 raz w tygodniu
1 raz w tygodniu
1 raz w tygodniu z pojemników na
odpady zielone ustawiane
każdorazowo na zgłoszenie
właściciela nieruchomości
w okresie od 1 marca
do 30 listopada
1 raz na 2 tygodnie
1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1
października do 31 maja
1 raz na 3 tygodnie
od 1 października do 30 kwietnia
1 raz na 2 tygodnie od 1 maja
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rekreacyjno
- wypoczynkowe

sztuczne

do 30 września

§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę, z którym gmina Olsztyn zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów
wdanym sektorze. Harmonogram udostępniony jest na stronie internetowej czysty.olsztyn.eu. i przekazywany
właścicielom nieruchomości.
§ 7. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określonym dalej jako PSZOK
przyjmowane są następujące odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) przeterminowane leki;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) żarówki, świetlówki;
7) zużyte opony;
8) odpady ulegające biodegradacji;
9) odpady zielone;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny w ilości nie większej niż 1 m3 /tydzień;
11) popiół z gospodarstw domowych.
2. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości
niezamieszkałych, domkach letniskowych oraz nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe:
1) przeterminowane leki inne niż niebezpieczne;
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości, raz w roku;
3) zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone w ilości nie większej niż 5 m3 /6-miesięcy.
3. Zużyte baterie oraz przeterminowane leki przyjmowane są również w wytypowanych placówkach,
których wykaz dostępny jest na stronie www.bip.olsztyn.eu i czysty.olsztyn.eu.
4. W PSZOK odpady komunalne przyjmowane są w godzinach jego otwarcia i na zasadach określonych
wRegulaminie PSZOK, dostępnym na stronie internetowej czysty.olsztyn.eu.
5. PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje wyłącznie te odpady
komunalne, które zostały dostarczone do punktu przez ich wytwórców.
§ 8. 1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK dokonywane są w Wydziale
Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna:
1) telefonicznie;
2) poprzez stronę internetową czysty.olsztyn.eu;
3) pisemnie;
4) osobiście.
2. Realizacja nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
§ 9. Traci moc uchwała nr XV/192/15 Rady Miasta Olsztyna z 28 października 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel
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