UCHWAŁA NR .....................................
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia ...............................................
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2018, poz. 1995)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym powstających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, popiołu paleniskowego oraz odpadów tekstyliów i odzieży,”;
2) w § 2:
a) w ust. 1:
- pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek,”,
- po pkt 11 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
„12) odpadów tekstyliów i odzieży.”;
- po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:
„4. Gmina dopuszcza możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi - zgodnie ze złożoną deklaracją.
5. Wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego
kompostowniku położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.
6. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, zwolniony jest
z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na te odpady.
7. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie
odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości bioodpadów ulegających kompostowaniu.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.”,
4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zabrania się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi za wyjątkiem
drobnych napraw pojazdu i pod warunkiem, że powstające odpady zostaną zgromadzone w
pojemnikach do tego przeznaczonych.”;
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15.1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a), obowiązani są do pozbywania
się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 5) – 10) i 12) nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.”,
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. b) i c) i § 7 ust. 1, obowiązani są do
pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 5) – 10) i 12) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.”;
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 5) – 10) i 12), należy przekazywać do „Stacji
Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów” w miejscowości Kośmidry
gm. Gołdap. Dodatkowo:
- przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek można
wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników rozmieszczonych w aptekach na terenie miasta,
- zużyte baterie i przenośne akumulatory można wrzucać do specjalnie oznakowanych kartonów w
budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynkach szkół na terenie gminy.”;
7) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Odpady powstałe w gospodarstwach rolnych, tj. folia i sznurek rolniczy, worki po nawozach oraz
opony rolnicze mogą być dostarczane przez rolników do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
w Kośmidrach odpłatnie we własnym zakresie.”;
8) w § 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować

odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne
zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe,”,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Gołdap.
W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1579) obowiązkiem nałożonym na Gminę jest dostosowanie w terminie 12 miesięcy uchwał wydanych
przed dniem wejścia w życie ww. ustawy do przepisów w niej określonych.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gołdap dostosowuje obowiązujący Regulamin do ww. ustawy.
W uchwale zmieniającej rozszerzono nazewnictwo poszczególnych frakcji odpadów zbieranych w sposób
selektywny, tak aby odpowiadało ono nazewnictwu z ustawy. Rozszerzenie obejmuje dodanie odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpadów tekstyliów i odzieży. Dopuszcza się także
możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz określono kiedy
wymóg kompostowania zostanie spełniony. Ponadto wprowadzono możliwość odpłatnego dostarczenia przez
rolników we własnym zakresie do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach odpadów
powstałych w gospodarstwach rolnych.

