UCHWAŁA NR XX/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Młynarach, po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. W ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbiera się z nieruchomości odpady komunalne
w następujących frakcjach:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
4) szkło,
5) bioodpady,
6) odpady elektryczne i elektroniczne,
7) odpady wielkogabarytowe,
8) popiół.
§ 3. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami segregacji będą
traktowane jako odpady zmieszane.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady, które są umieszczone
w oznaczonych pojemnikach oraz te ustawione obok pojemników.
§ 4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Młynary będzie
odbywał się z następującą częstotliwością:
1) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: raz na dwa tygodnie,
2) szkło: raz na dwa tygodnie,
3) papier: raz na dwa tygodnie,
4) bioodpady:
a) w okresie od 01 kwietnia do 31 października – raz na tydzień,
b) w okresie od 01 listopada do 31 marca – raz na dwa tygodnie,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące odpady resztkowe: raz na dwa tygodnie, z tym
że w okresie od 01 kwietnia do 31 października z budynków wielolokalowych odbiór będzie prowadzony
co tydzień, a z budynków mieszkalnych jednorodzinnych co dwa tygodnie,
6) popiół:
a) w okresie od 01 października do 30 kwietnia – raz na 2 tygodnie,

b) w okresie od 01 maja do 30 września – raz w miesiącu.
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie rzadziej niż raz na
kwartał, w terminach określonych w harmonogramie,
§ 5. Selektywnie zebrane odpady szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, metalu oraz bioodpadów gromadzone oddzielnie w workach z folii lub pojemnikach do
selektywnej zbiórki są odbierane zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem.
§ 6. Popiół będzie odbierany zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem
od właścicieli nieruchomości, którzy zgłoszą jego wytwarzanie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Młynarach przy ul. Dworcowej 29, z pojemników lub worków przeznaczonych do zbiórki popiołu.
§ 7. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary,
dostarczany bezpośrednio mieszkańcom, jak również udostępniany na stronie internetowej
www.bip.mlynary.pl.
§ 8. 1. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy niezwłocznie zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
1) osobiście w siedzibie Urzędu,
2) telefonicznie – pod nr: 055 618-22-40
3) elektronicznie - e-mail: odpady@mlynary.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, której
dotyczy zgłoszenie oraz opis niewłaściwego świadczenia usługi wraz z podaniem daty zdarzenia.
§ 9. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej może
przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) papier i tektura - w każdej ilości,
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - w każdej ilości,
3) szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,
4) bioodpady - w każdej ilości,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
6) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
7) odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,
8) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
i chemikalia - w każdej ilości,
9) odzież i tekstylia - w każdej ilości,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 1,5 Mg/ rok z jednej nieruchomości,
11) zużyte opony z samochodów osobowych - w ilości 4 sztuk/ rok z jednej nieruchomości.
§ 10. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
na terenie Stacji Przeładunkowej w m. Robity k. Pasłęka.
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2. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz czasu przyjmowania odpadów w PSZOKU
opublikowane są na stronie internetowej www.bip.mlynary.pl, zakładka: Gospodarka odpadami.
3. Chcąc oddać odpady, o których mowa w § 9 do PSZOK w Robitach bez ponoszenia dodatkowych opłat,
oddający odpady powinien złożyć oświadczenie, że jest mieszkańcem oraz płatnikiem opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Młynary. Oświadczenie dostępne jest na stronie:
www.bip.mlynary.pl, zakładka: Gospodarka odpadami oraz u pracownika Stacji Przeładunkowej.

4. Dostarczanie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) właściciel nieruchomości
organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1) Na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Młynary.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Młynary.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 roku.

Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która weszła w życie 06 września 2019 roku, gminy mają 12 miesięcy na dostosowanie przepisów
prawa miejscowego do przepisów znowelizowanej ustawy.
Nowelizacja ustawy przewiduje obowiązkową segregację odpadów przez wszystkich mieszkańców,
dlatego też konieczna jest zmiana częstotliwości odbioru, poprzez zmniejszenie częstotliwości odbioru
odpadów niesegregowanych, pozostałych po segregacji (wywóz odbywał się raz na tydzień ze wszystkich
nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Młynary, po zmianie odbiór będzie odbywał się raz na dwa
tygodnie, z tym że w okresie od 01 kwietnia do 31 października z budynków wielolokalowych odbiór będzie
prowadzony co tydzień, a z budynków mieszkalnych jednorodzinnych co dwa tygodnie - art. 6r ust. 3b).
Dodatkowo uchwała zmienia częstotliwość odbioru bioodpadów, zakładając że po zmianie odbiór
bioodpadów będzie się odbywał raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października,
a w pozostałych okresie raz na dwa tygodnie ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy
Młynary.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

