
UCHWAŁA NR RG.0007.134. 2016
RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowale Oleckie oraz ich zagospodarowania w 

zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zaopiniowaniu przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowale Oleckie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbiera się z nieruchomości zamieszkałych oraz z 
nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na tych nieruchomościach.

2. Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się 
wyłącznie zadeklarowaną  ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.1.

§ 3. 1 Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie wielorodzinnej –  co tydzień

2) w zabudowie jednorodzinnej – co dwa tygodnie

3) z nieruchomości pozostałych – co dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania selektywnie zebranej frakcji suchej i mokrej odpadów 
komunalnych:

1) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu

2) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu

3) z nieruchomości pozostałych – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych frakcji odpadów zebranych selektywnie:

1) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -dwa razy do roku w 
terminach podanych na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowale Oleckie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu oraz w harmonogramach przekazanych przez podmiot odbierający odpady od właścicieli 
nieruchomości,

2) szkło pozostałe inne niż opakowaniowe, złom metalowy,  inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 
rozbiórkowe (nie zawierające azbestu), popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów, odpady niebezpieczne 
(przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze 
jadalne, chemikalia), zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone-nie rzadziej niż raz na kwartał, w zależności 
od nagromadzenia.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Kowale Oleckie, będącej członkiem Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku, przekazują samodzielnie selektywnie zebrane odpady do 
Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanych w Olecku, Białej Piskiej, Kośmidrach k/Gołdapi 
oraz w Siedliskach k/Ełku.

2. Punkty, o których mowa w ust.1 , świadczą usługi polegające na przyjmowaniu nieodpłatnie każdej ilości 
wytworzonych na terenie nieruchomości frakcji odpadów komunalnych wymienionych w §3 ust. 3 niniejszej 
uchwały.
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3. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin otwarcia Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, o 
których mowa w ust.1, łącznie z wykazem odbieranych w nich frakcji odpadów komunalnych, zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowale Oleckie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu.

§ 5. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego Punkt 
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych:

1) Reklamacje należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie, pod numerem telefonu (87) 523 82 
79, w.33, lub na adres email: gospodarkaodpadami@kowale.fr.pl 

2) Reklamację należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia

3) W miarę możliwości zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania 
lub zaniechania), do zgłoszenia powinno się dołączyć posiadane dowody (np. fotografie, oświadczenia 
świadków niewłaściwego świadczenia usług).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan
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