
UCHWAŁA NR XVII/120/16
RADY GMINY DYWITY

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną 

opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399 t. j. ze zm.) Rada Gminy Dywity po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala, co 
następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy właściciel nieruchomości może pozbywać się wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych poprzez przekazywanie:

a) odpadów segregowanych wymienionych w §2 ust.3 oraz odpadów zmieszanych bezpośrednio z 
nieruchomości na której powstają,

b) odpadów wymienionych w §4 ust. 1 i 2 uchwały do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

c) odpadów zielonych do Punktów Gromadzenia Odpadów Zielonych,

d) opakowań z tworzyw sztucznych po butelkach- typu PET do pojemników siatkowych.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości:

1) jednorodzinnych - zobowiązani są zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane, na popiół z palenisk 
domowych i w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz winni dostosować ich pojemność do liczby 
mieszkańców i cyklu odbiorów przewidzianych w harmonogramie,

2) wielolokalowych - zobowiązani są zaopatrzyć się w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych, popiołu z 
palenisk domowych i selektywnej zbiórki odpadów oraz dostosować ich pojemność do liczby mieszkańców 
oraz cyklu odbiorów przewidzianych w harmonogramie.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i popiołu z palenisk domowych zakupują właściciele 
wszystkich nieruchomości na swój koszt, natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów zakupi Gmina 
Dywity.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych zakupują właściciele nieruchomości 
wielolokalowych na swój koszt. Po złożeniu pisemnego wniosku przez właściciela nieruchomości istnieje 
możliwość nieodpłatnego wypożyczenia ich od Gminy Dywity- do wyczerpania limitu pojemników, będących 
w posiadaniu gminy.

4. Ustala się następujący sposób segregacji odpadów:

a) żółty: worek, pojemnik: tworzywa sztuczne,

b) zielony: worek, pojemnik: odpady ze szkła,

c) niebieski: worek, pojemnik: papier, tektura, metal i opakowania wielomateriałowe,

d) metalowy pojemnik: popiół z palenisk domowych.

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; należy 
gromadzić razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi w pojemnikach na odpady zmieszane.

5. Odpady komunalne będą traktowane jako odpady zmieszane, jeżeli na nieruchomości na której 
zadeklarowano segregację odpadów:

1) odpady segregowane będą posortowane niezgodnie z ust. 4 lit. od a) do c),

2) w pojemniku na odpady zmieszane będą umieszczone odpady, które winny być posegregowane zgodnie z 
ust. 4.
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§ 3. 1. Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie 
prowadzone:

1) przynajmniej raz na miesiąc w zabudowie jednorodzinnej,

2) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.

2. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie 
prowadzone minimum:

1) raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych,

2) raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD odbierane będą z nieruchomości dwa razy do 
roku w terminach ustalonych przez Gminę, po pisemnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości 
zapotrzebowania w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 
Dywity, mail: gk1@ugdywity.pl.

4. Zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów wyszczególnionych w ust. 3 winno każdorazowo 
obejmować:

1) adres nieruchomości,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) rodzaj i ilość odpadów komunalnych.

5. Popiół z palenisk domowych będzie odbierany raz w miesiącu w okresie grzewczym, po uprzednim 
zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu 
Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, mail: gk1@ugdywity.pl.

6. Zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady odbierane będą z nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dywity, na tablicach 
informacyjnych Urzędu Gminy Dywity i u sołtysów.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady zielone,

6) popiół z palenisk domowych,

7) zużyte opony,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

9) odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

2. Ogranicza się ilość następujących odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:

1) odpady zielone- w ilości 1 m 3 miesięcznie na zadeklarowaną osobę,

2) zużyte opony- w ilości 4 szt. miesięcznie na zadeklarowaną osobę,

3) odpady wielkogabarytowe- w ilości 1szt. miesięcznie na zadeklarowaną osobę,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne- w ilości 1 m 3 miesięcznie na 
zadeklarowaną osobę.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz Punktów 
Gromadzenia Odpadów Zielonych Gmina poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Dywity, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Dywity i u sołtysów.
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4. Wyznacza się na terenie gminy pięć Punktów Gromadzenia Odpadów Zielonych, służących do 
gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Właściciele nieruchomości samodzielnie będą 
dostarczali odpady zielone do punktów. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktów 
Gromadzenia Odpadów Zielonych podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Dywity, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Dywity i u sołtysów.

5. Na wniosek sołectwa wyznacza się w każdej miejscowości gminy miejsca z pojemnikami siatkowymi do 
składowania opakowań plastikowych po butelkach- typu PET.

§ 5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz 
przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1) w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz 
przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości przesyła 
informację o tym w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-
001 Dywity, mail: ug@ugdywity.pl lub gk1@ugdywity.pl . Informacja taka może być również przekazana 
ustnie lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu (do Referatu Gospodarki Komunalnej- tel. 895247659) 
poprzez wpisanie do stosownego protokołu.

2) zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług należy dokonywać niezwłocznie lecz nie później 
niż w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia sytuacji. Zgłoszenie obejmuje wskazanie:

a) adresu nieruchomości,

b) danych osobowych właściciela nieruchomości,

c) opis niewłaściwego świadczenia usługi.

3) zgłoszone przypadki niewłaściwego świadczenia usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia zgłoszenia, a w sprawach wymagających 
szczególnego wyjaśnienia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.  
Rozpatrzenie zgłoszenia będzie poprzedzone analizą wszystkich okoliczności w danej sprawie.

§ 6. Traci moc uchwała numer XXVII/186.13 Rady Gminy Dywity z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia 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, w szczególności ilości odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2013 r. poz. 1489).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Dywity

Sabina Robak
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