UCHWAŁA NR XXXI/284/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 22 września 2017 r.
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 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) ) i art. 6r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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.
§ 2. 1. Określa się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną ilość
odpadów komunalnych.
2. Przewiduje się podział na rodzaje odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, ubrania
i tekstylia, metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
przeterminowane leki, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady biodegradowalne i chemikalia - zebrane w selektywny sposób.
§ 3. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 umieszczane są w pojemnikach lub workach
koloru:
1) zielonego oznaczonych napisem "Szkło" - szkło;
2) niebieskiego oznaczonych napisem "Papier" - papier;
3) żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe;
4) brązowego oznaczonych napisem "Bio„ - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierze
wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach i workach.
4. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej dostarczane będą, w ilości
zależnej od potrzeb worki przeznaczone na segregację odpadów, a w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej pojemniki. W przypadkach określonych w regulaminie, worki na odpady
selektywne mogą być również dostarczane właścicielom nieruchomości niezamieszkałych.
§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 zbierane są w następujący sposób:
1) szkło, papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i metale, odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone)
mogą być:
a) odbierane bezpośrednio od mieszkańców zgodnie z częstotliwością określoną w § 5;
b) przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
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c) przekazywane do punków skupu złomu - dotyczy tylko metali;
2) ubrania i tekstylia mogą być:
a) oddawane podczas zbiórki organizowanej przez gminę;
b) przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być:
a) oddawane podczas zbiórki organizowanej przez gminę;
b) przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku
prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji mogą być
przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
5) przeterminowane leki z gospodarstw domowych mogą być przekazywane do:
a) przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce;
b) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
6) chemikalia mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK);
7) zużyte baterie i przenośne akumulatory mogą być przekazywane do:
a) punktów ich sprzedaży detalicznej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie
wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
b) wyznaczonych przez gminę punktów uczestniczących w ich zbiórce;
c) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
d) szkół w ramach "szkolnej zbiórki odpadów";
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być:
a) przekazywany do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w tym punktów sprzedaży sprzętu;
b) oddawany podczas zbiórki organizowanej przez gminę;
c) przekazywany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
10) zużyte opony mogą być przekazywane:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
b) podczas zbiórki organizowanej przez gminę.
2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia ww. usług oraz adresy punktów zbiórki
przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych żarówek będą podawane
do publicznej wiadomości mieszkańcom.
3. Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów określono w zawartym
Porozumieniu Międzygminnym z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Białystok
zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie utworzenia Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny dla
mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny. Regulamin oraz informacje o PSZOK będą podawane
do publicznej wiadomości mieszkańcom.
4. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 będą nieodpłatnie przyjmowane do PSZOK w każdej
ilości.
§ 5. 1. Określa się częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
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1) na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna:
a) Zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie. Wybór wielkości pojemnika należy
do właściciela nieruchomości.
b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale - jeden raz w miesiącu.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - raz na dwa
tygodnie.
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tekstylia i ubrania - odbiór dwa razy w roku według harmonogramu określonego przez
gminę.
2) na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
a) Zmieszane odpady komunalne - dwa razy w tygodniu. Wybór wielkości pojemnika należy
do właściciela nieruchomości.
b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale – raz w tygodniu. Odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - dwa razy
w tygodniu.
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tekstylia i ubrania – dwa razy w miesiącu zgodnie ze zgłoszeniem zarządcy zabudowy
wielorodzinnej. Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu
służącym do zbierania odpadów komunalnych i udostępnione przedsiębiorcy we wcześniej
umówionym dniu odbioru.
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) Zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie lub raz w tygodniu. Ilość i wielkość
pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości, w zależności od typu
działalności.
b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale - raz lub dwa razy
w miesiącu. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów raz na dwa tygodnie.
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tekstylia i ubrania - dwa razy w roku według harmonogramu określonego przez gminę.
4) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw.
nieruchomości "mieszane"):
a) Zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień. Ilość i wielkość
pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości, w zależności od typu
działalności.
b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone - raz lub
dwa razy w miesiącu. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów - raz na dwa tygodnie. W przypadku nieruchomości "mieszanych" w zabudowie
jednorodzinnej, dopuszczalne jest odbieranie odpadów w workach.
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tekstylia i ubrania - dwa razy w roku według harmonogramu określonego przez gminę.
5) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku:
a) Zmieszane odpady komunalne - raz w tygodniu. Ilość i wielkość pojemników dostosowana
do potrzeb właściciela nieruchomości.
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b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale - raz na dwa tygodnie.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - raz
w tygodniu.
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tekstylia i ubrania - dwa razy w roku według harmonogramu określonego przez
Gminę.
2. Odpady wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę z przedsiębiorcą. Harmonogram odbioru oraz
lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów i wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów
zostanie podany do publicznej wiadomości.
§ 6. 1. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach
i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników
i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki
i worki przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w następujący sposób: osobiście w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
w godzinach pracy urzędu; telefonicznie, pisemnie na adres Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny,
elektronicznie w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
2. Każde zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wpisane do Rejestru Zgłoszeń
prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 1.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

1) Zm.

poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/284/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 września 2017 r.
Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PROCESY
RODZAJ ODPADÓW
PROCESY ODZYSKU1)
UNIESZKODLIWIANIA2)
Zmieszane odpady komunalne
R1, R3, R5, R11, R12
D1, D10
Odpady komunalne ulegające
R1, R3, R10
D10
biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające
biodegradacji
Tworzywa sztuczne
R1, R5, R11, R12
D10
Opakowania wielomateriałowe
R1, R5, R11, R12
D10
Metale
R4, R5
Szkło
R5, R11, R12
Tekstylia
R5
D10
Papier
R1, R3, R11, R12
D10, D12
Odpady zielone
R1, R3, R10
D10
Odpady wielkogabarytowe
R1, R5, R11, R12
D1, D10
Zużyte opony
R5
Zużyty sprzęt elektryczny
R5, R11, R12
i elektroniczny
Zużyte baterie i akumulatory
R6
D5
Chemikalia
R2, R6
D5
Przeterminowane leki
R1
D10
Odpady budowlane i rozbiórkowe
R5, R11, R12
D5

1) Oznaczenia

procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
2) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
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