
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    

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) 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, odpady medyczne 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 Punkt 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 podane 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 winna 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 podlegającego na niewłaściwym 

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

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

Wyszczególnienie 

Odbiór nie rzadziej niż: 

zabudowa jednorodzinna zabudowa wielolokalowa 

Papier raz na cztery tygodnie raz na trzy tygodnie  

Szkło raz na cztery tygodnie raz na trzy tygodnie 

Metale i tworzywa sztuczne raz na dwa tygodnie  raz na dwa tygodnie 

BIO raz na dwa tygodnie 
raz na dwa tygodnie 

raz na tydzień1)  

Odpady zmieszane 
raz na trzy tygodnie 

  raz na dwa tygodnie1) 
dwa razy w tygodniu 

Popiół paleniskowy 
raz na miesiąc 

co dwa tygodnie2) 

raz na miesiąc 

co dwa tygodnie2) 

http://www.goldap.pl/


1) w okresie od 1 kwietnia do 30 października 

2) w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 r.                

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- 

Mazurskiego z 2020 r. poz. 2784). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

          Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

W związku z końcem obowiązywania umów na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Gołdap i związaną z tym procedurą zamówienia publicznego zachodzi konieczność dostosowania obecnie 

obowiązujących uchwał, tj. Uchwały Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r.   

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap (tekst 

jednolity Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2020 r. poz. 3610). 

Zmiana ww. uchwały prowadzi do konieczności zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu            

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości        

i zagospodarowania tych odpadów.  

W stosunku do ww. aktu prawa miejscowego e wprowadzane zmiany to: 

1. zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz 

wymagań ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 

r., poz. 888), tj.: 

- zmienia się częstotliwość odbioru frakcji metali i tworzyw sztucznych w zabudowie wielorodzinnej          

z zapisu: „nie rzadziej niż raz w tygodniu”, na zapis: „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”, 

- zmienia się częstotliwość odbioru frakcji BIO w zabudowie wielorodzinnej z zapisu: „nie rzadziej niż raz 

w tygodniu”, na zapis „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ( z tym, że w okresie od 1 kwietnia                 

do 30 października- raz na tydzień),  

- zmienia się częstotliwość odbioru frakcji zmieszanej w zabudowie jednorodzinnej z zapisu: „nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie”, na zapis „nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie ( z tym, że w okresie od 1 kwietnia 

do 30 października- co dwa tygodnie),  

- zwiększa się częstotliwość odbioru frakcji popiołu paleniskowego w zabudowie jednorodzinnej poprzez 

zmianę zapisu z: „w okresie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia)- raz na miesiąc, a poza 

okresem grzewczym- raz na dwa miesiące, na zapis: „nie rzadziej niż raz na miesiąc ( z tym, że w okresie 

grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia- co dwa tygodnie). 

2. Wykreślenie zapisu odnośnie możliwości odpłatnego oddawania odpadów powstałych w gospodarstwach 

rolniczych (folia, sznurek rolniczy, worki po nawozach, opony rolnicze) do Punktu Dobrowolnego 

Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach. Związek  Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” organizuje 

możliwość oddania ww, odpadów poprzez realizację programu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Rolnej, gdzie rolnicy mogą dostać dofinansowanie na utylizację tego rodzaju 

odpadów. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „EKO-Mazury” Sp. z o.o. nie ma odpowiedniej 

instalacji do przerobu i zagospodarowania tychże odpadów.  

  

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 


