UCHWAŁA NR XIV/87/19
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie 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 na terenie Gminy Goniądz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 i 2020), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Rada Miejska w Goniądzu uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór każdej ilości odpadów
komunalnych powstających „u źródła” wymienionych w ust. 3 z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku oraz
rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Opłata, o której mowa w ust.1, obejmuje również wyposażenie nieruchomości w pojemniki na terenach
budownictwa mieszkaniowego wielolokalowego lub w worki z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku służące do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych.
3. W zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w ust. 1, odbiera się następujące rodzaje odpadów
komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości wskazanych w ust. 1:
1) pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych zbierane i odbierane jako odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane),
2) papier i tektura zbierane selektywnie,
3) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane selektywnie,
4) szkło kolorowe i bezbarwne zbierane selektywnie,
5) bioodpadów, w tym odpadów zielonych zbierane selektywnie,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zbierane selektywnie,
7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zbierane selektywnie,
8) popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania
budynków mieszkalnych zbierany selektywnie.
4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz traktowane będą jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
5. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach
oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Goniądz.
6. Odpady zgromadzone w pojemnikach nieprzystosowanych do mechanizmów załadowczych stosowanych
w samochodach odbierających odpady komunalne, nie będą odbierane.
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§ 3. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku oraz
rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych zbierane i odbierane jako
(zmieszane) odpady komunalne odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż

niesegregowane

1) na terenie miasta Goniądza w zabudowie wielolokalowej – 1 raz w tygodniu,
2) na terenie gminy Goniądz w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na 2 tygodnie, z tym, że w okresie od kwietnia
do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 1 raz
w tygodniu,
3) na terenie miasta i gminy Goniądz w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie,
4) na terenie miasta i gminy Goniądz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część
roku, rodzinnych ogrodów działkowych – 1 raz na 2 tygodnie.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie tj. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło i papier odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
4. Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane są z częstotliwością wskazaną w ust. 2.
5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny odbierane są od
mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek nie rzadziej niż 1 raz w roku.
6. Popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywane do ogrzewania
budynków mieszkalnych odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu od października do maja.
§ 4. 1. Na terenie Gminy Goniądz obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowe zasady gromadzenia i odbioru odpadów w ramach systemu selektywnego zbierania określone są
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.
2. System selektywnego obierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:
1) papieru i tektury,
2) tworzyw sztucznych,
3) metali – drobnego złomu,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) szkła kolorowego i bezbarwnego,
7) bioodpadów, w tym odpadów zielonych,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) budowlanych i rozbiórkowych,
12) przeterminowanych leków i chemikaliów,
13) zużytych opon,
14) odpadów tekstyliów i odzież,
15) odpadów niekwalifikujących 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,
16) odpadów niebezpiecznych,
17) popiołu i innych stałych produktów spalania pochodzących z procesów termicznych wykorzystywanych
do ogrzewania budynków mieszkalnych.
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§ 5. 1. Ustala się, iż w zamian za opłatę poniesioną przez właścicieli nieruchomości objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz, odpady wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 –
17 niezależnie od postanowień § 2, mogą być przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Łazach prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki
21, 19-110 Goniądz.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i rozładunek zapewniają
właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz
we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych, lokalizacja oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych określone szczegółowo są w Regulaminie PSZOK, który dostępny jest na
stronie internetowej zukgoniadz.zakladkomunalny.com.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku oraz
rodzinnych ogrodów działkowych pozbywają się z terenu nieruchomości:
1) pozostałości powstałych po segregacji odpadów komunalnych odbieranych jako odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane) poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym Gmina Goniądz zawarła
umowę na ich odbiór;
2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych należących do frakcji: metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, papier i tektura, bioodpady, w tym odpady zielone, i inne stałe produkty
spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych, meble
i odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny poprzez przekazywanie ich
przedsiębiorcy, z którym Gmina Goniądz zawarła umowę na ich odbiór lub dostarczanie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
3) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
4) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych
w przychodniach, aptekach lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych
kontenerach zamówionych za dodatkową odpłatnością przez prowadzącego budowę bądź remont lub
w przypadku niewielkiego remontu, wykonywanego we własnym zakresie, dostarczone do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w odpowiednich pojemnikach;
6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odbierany od mieszkańców należy przekazać do specjalistycznych
punktów lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
7) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK);
8) odpady z tekstyliów lub odzież można umieszczać w pojemnikach znajdujących się na terenie miasta Goniądza
lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
9) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej,
zagospodarować na nieruchomości do wykorzystania do własnych celów lub dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
10) odpady niebezpieczne, a także 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 odbierane są przez
wyspecjalizowane firmy, na podstawie stosownych pozwoleń i odrębnych przepisów prawa lub dostarczane do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 6. 1. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu wskazanym do odbioru odpadów wyznaczonym
harmonogramem.
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2. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady,
które zostały wystawione do granicy nieruchomości w sposób niezagrażający korzystaniu z ciągów pieszych lub
kołowych oraz umożliwiający odbiór odpadów przez firmę wywozową korzystającą z dróg publicznych (dotyczy
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część
roku), rodzinnych ogrodów działkowych bądź odpady zgromadzone w gniazdach przeznaczonych do gromadzenia
odpadów (zabudowa wielolokalowa).
3. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach lub terminach niż określone w ust. 1 i ust. 2,
nie podlegają odbiorowi, a Gmina Goniądz nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o którym mowa w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i segregowanych odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1, zostanie :
a) udostępniony właścicielom/zarządcom nieruchomości w formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu
jaki obejmuje,
b) wyłożony zostanie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje,
c) udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu i firmy wywozowej co pół roku przed
rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.
§ 7. Przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Goniądzu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego przedmiotem zgłoszenia
a) pisemnie na adres Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz,
b) telefonicznie pod nr tel. 85 738 00 39,
c) w formie elektronicznej kancelaria.um@goniadz.pl,
d) osobiście.
§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/254/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
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 gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2629).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak
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