
       UCHWAŁA NR ..................................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ............................................... 

 

w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3-3d, oraz art. 6ra 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, Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania wszystkich  

rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, odbiera się z nieruchomości, na  

której zamieszkują mieszkańcy odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z podziałem na  

następujące frakcje: 

1) papier - worek lub pojemnik koloru niebieskiego z napisem PAPIER 

2) szkło -  worek lub pojemnik koloru zielonego z napisem SZKŁO 

3) metale i tworzywa sztuczne- worek lub pojemnik koloru żółtego z napisem METALE I TWORZYWA       

SZTUCZNE 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - worek lub pojemnik    

koloru brązowego z napisem BIO 

5) popiół paleniskowy - worek lub pojemnik oznaczony napisem POPIÓŁ 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej    

zbiórki - worek lub pojemnik koloru czarnego. 

3. Każdy mieszkaniec gminy Gołdap może bezpłatnie przekazać do „Stacji Przeładunkowej wraz z  

Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów“ w miejscowości Kośmidry odpady takie jak: 

- 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, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zużyte opony, 

- odpady z tekstyliów i odzieży. 

4. 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 specjalnych pojemników ustawionych we wszystkich aptekach na terenie gminy Gołdap. 

§ 2. 1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w miejscowości Kośmidry świadczy usługi polegające  

na przyjmowaniu nieodpłatnie zebranych w sposób selektywny następujących frakcji odpadów  

komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym  

uwzględnieniem bioodpadów, sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i  

inne odpady wielkogabarytowe, popiół, 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, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyte opony oraz odpady z tekstyliów i odzieży. 

2. Właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w  

Miejscowości Kośmidry odpady komunalne zebrane w sposób selektywny własnym transportem 

i samodzielnie je rozładowują pod nadzorem pracownika. 



3. Stacja Przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w miejscowości Kośmidry  

przyjmuje opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie  

całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej, rolniczej lub maszyn budowlanych. 

4. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego  

Gromadzenia Odpadów w miejscowości Kośmidry łącznie z wykazem odbieranych w nim frakcji odpadów  

komunalnych, zostaną udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem  

www.goldap.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz w harmonogramach  

odbioru odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę  

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Dobrowolnego  

Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, reklamacja powinna być złożona w Urzędzie Miejskim w Gołdapi  

niezwłocznie w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowej.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do  

korespondencji, nr telefonu, opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)  

przedsiębiorcy świadczącego usługę. 

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym  

świadczeniu usług przez przedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 7 dni. 

§ 4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie odbywać się w następujący sposób: 

1. W zabudowie jednorodzinnej: 

1) papier, szkło – raz na cztery tygodnie, 

2) metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

3) pozostałe odpady nie kwalifikujące się do innych frakcji, stanowiące niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

4) popiół paleniskowy - w okresie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) – raz na miesiąc, a poza 

okresem grzewczym – raz na dwa miesiące. 

2. W zabudowie wielorodzinnej: 

1) papier, szkło – raz na trzy tygodnie, 

2) metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

3) pozostałe odpady nie kwalifikujące się do innych frakcji stanowiące niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

4) popiół paleniskowy - w okresie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) – raz na dwa tygodnie, a 

poza okresem grzewczym – raz na miesiąc. 

§ 5. 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.  

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2015 r. w  

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

        Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goldap.pl/


UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 

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 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jest wypełnieniem obowiązku 

o którym mowa wyżej.  Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Określa także sposób postępowania w przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Dobrowolnego 

Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach. Ponadto mówi o możliwości odpłatnego dostarczania przez rolników 

do PDGO w Kośmidrach odpadów powstających w gospodarstwach rolnych. 

 

 


