
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/178/2020 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie : ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439), po zaopiniowaniu przez Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego,  Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Bartoszyce i zagospodarowania tych odpadów, 

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

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana przez mieszkańców 

zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą 

następujące frakcje odpadów komunalnych  : 

a) szkło; 

b) papier i tektura; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) metale; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) zmieszane odpady opakowaniowe; 

g) przeterminowane leki; 

h) 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; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

m) zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i od pojazdów ciężarowych; 
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n) bioodpady i odpady zielone z ogrodów przydomowych; 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

p) odpady niebezpieczne; 

q) odpady tekstyliów i odzieży; 

r) popiół 

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru: 

a) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na 

ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: 

᠆ odpady (zmieszane), 

᠆ szkło, 

᠆ papier i tektura, 

᠆ tworzywa sztuczne, 

᠆ metale, 

᠆ opakowania wielomateriałowe, 

᠆ zmieszane  odpady opakowaniowe, 

᠆ bioodpady i odpady zielone z ogrodów przydomowych, 

᠆ popiół z palenisk domowych . 

b) grupa dodatkowa obejmująca odpady zebrane w sposób selektywny: 

᠆ meble, 

᠆ odpady wielkogabarytowe, 

᠆ zużyte opony, 

᠆ odpady elektryczne i elektroniczne, 

᠆ baterie i akumulatory, 

᠆ chemikalia, 

᠆ 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 . 

᠆ Częstotliwość odbioru   odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt  selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w Wysiece, należy zgłosić w siedzibie urzędu. 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości przekazuje odpady z grupy dodatkowej w miejscu i terminie podanym do 

publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Bartoszyce na stronie internetowej Miasta Bartoszyce. 

2. Burmistrz Miasta Bartoszyce podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 

Bartoszyce terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów znajdującego się w Wysiece Gmina Bartoszyce 

mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne w przypadku 

gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają   we własnym 

zakresie i na własny koszt. 
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3. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie urzędu. 

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

§ 7. Traci moc uchwała NR XVIII/113/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 3 lutego 2016 r.                        

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

i zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 21 stycznia 2016 r., poz. 642). 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/178/2020 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

GRUPA 

ODPADÓW 
ODPADY 

BUDYNKI 

JEDNORODZINNE 

WIELORODZINNE 

Obudowy zbiorcze 
Obudowy 

indywidualne 

PODSTAWOWA 

 

ZMIESZANE 
raz na dwa tygodnie 

minimum raz na 

tydzień 

minimum raz na 

tydzień 

BIODEGRADOWALNE 

I ZIELONE 

 

 

raz na dwa tygodnie 

Od kwietnia do 

października 

minimum  

3 x w tygodniu . 

W pozostałe 

miesiące minimum 

2 razy w tygodniu      

Od kwietnia do 

października 

minimum  

3 x w tygodniu . 

W pozostałe 

 miesiące minimum 

2 razy w tygodniu 

TWORZYWA SZTUCZNE 

raz na dwa tygodnie 
minimum raz  

na tydzień 

minimum raz  

w tygodniu  

WIELOMATERIALOWE 

METAL 

SZKŁO 

UBRANIA 

PAPIER 

POPIÓŁ 

raz na dwa tygodnie wg 

harmonogramu lub 

samodzielne 

dostarczenie do 

punktów selektywnej 

zbiórki odpadów 

minimum raz  

na tydzień 

minimum raz  

w tygodniu 

DODATKOWA 

MEBLE I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

I OPONY 

1 raz w miesiącu wg 

harmonogramu lub 

samodzielne 

dostarczenie do 

punktów selektywnej 

zbiórki odpadów 

1 raz w miesiącu wg harmonogramu lub 

samodzielne dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów ODPADY ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 

BATERIE I 

AKUMULATORY 

samodzielnie 

dostarczenie do 

punktów selektywnej 

zbiórki odpadów 

samodzielnie dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 

CHEMIKALIA  

samodzielne 

dostarczenie do 

punktów selektywnej 

zbiórki odpadów 

samodzielne dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 

PRZETERMINOWANE 

LEKI 

samodzielne w wyznaczonych Aptekach lub 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

ODPADY 

NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ 

DO ODPADÓW 

MEDYCZNYCH 

POWSTAŁYCH W 

GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH W WYNIKU 

PRZYJMOWANIA 

PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH W FORMIE 

Zabezpieczone, w opakowaniu po danym produkcie ,tak aby zakłucie 

osób trzecich było niemożliwe –wówczas odpady zmieszane. 

Samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów. 
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INIEKCJI I PROWADZENIA 

MONITORINGU POZIOMU 

DUBSTANCJI WE KRWI W 

SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ I 

STRZYKAWEK 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/178/2020 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 września 2020 r. 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODPAD  PROCESY ODZYSKU1) 
PROCESY 

UNIESZKODLIWIANIA1) 

ZMIESZANE R12 D5 

BIODEGRADOWALNE R12 D5 

TWORZYWA SZTUCZNE R12 D5 

WIELOMATERIALOWE R12 D5 

METAL R12 - 

SZKŁO R12 - 

UBRANIA R12 D5 

PAPIER R12 D5 

POPIÓŁ - D5 

MEBLE I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 
R12 D5 

OPONY R12 - 

ODPADY ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 
R12 - 

BATERIE, AKUMULATORY R12 D5 

CHEMIKALIA R12 D5 

PRZETERMINOWANE LEKI R12 D5 

   

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 

do ustawy z dnia 14  grudnia  2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797.) 

R12   Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych  

w pozycji R1-R11
(
****

)
 

(
****

) - 
Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające 

przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, 

suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub 

mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11. 

D5   Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie 

w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska 

itd.) 
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