
 

Uchwała Nr XVI/126/2016 

RADY GMINY PURDA 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

w sprawie określenia 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, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązki wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów: 

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 3 osób 

włącznie 

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od  

4 do 8 osób; 

3) ilość pojemników zapewniająca pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych 

w pkt 1 i 2 dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 8 osób; 

4) właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość 

pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy 

zapisane w pkt 1. Dopuszcza się pojemniki o pojemności 1100 l odpowiadające  

9 pojemnikom 120 l. 

 

§ 3. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów; 

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 8 osób włącznie; 

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 9 do 16 

osób; 

3) ilość pojemników zapewniająca pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych 

w pkt 1 i 2 dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 16 osób; 

4) właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość 

pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy 

zapisane w pkt 1. Dopuszcza się pojemniki o pojemności 1100 l odpowiadające 9 

pojemnikom 120 l. 

 

§ 4 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych 

systemem odbierania odpadów zobowiązani są dostosować ilość pojemników do rodzaju 

prowadzonej działalności i ilości powstających odpadów komunalnych. 

 

§ 5. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) odpady niesegregowane – co dwa tygodnie; 

2) odpady zbierane i gromadzone selektywnie nie rzadziej niż co 4 tygodnie; 



3) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż  1 raz 

w roku. 

 

§ 6. Do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać 

bezpłatnie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w tym: odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe, metal, chemikalia (farby, lakiery, 

opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, 

ogniwa i baterie galwaniczne, popioły i żużle oraz zużyte opony. Odpady budowlane 

i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości nie większej niż 400 kg na gospodarstwo 

domowe na rok. 

 

§ 7.  Określa się, że odpady niebezpieczne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: 

leki termometry rtęciowe, baterie i akumulatory odbierane będą w zorganizowanych przez 

gminę punktach zbiórki, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.bip.purda.pl 

i w Punkcie Selektywnego Zbierania Gromadzenia Odpadów Komunalnych. 
 
§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zgłaszać należy: 
  1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Purda; 
  2) telefonicznie – pod numerem telefonu. 89 512 24 12; 
  3) pisemnie – na adres Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda; 
  4) drogą elektroniczną – na adres ug@purda.pl. 
 

  2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych 

właściciela nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości 

wielolokalowych także numeru lokalu. 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda 
 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i obowiązuje od 1 lipca 2016 r. 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Purda  

 

         Jolanta Wilga   

mailto:ug@purda.pl

