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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2016 r. poz. 3028) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXIX/267/18 Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 604) oraz uchwałą
nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r.
poz. 4966).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały nr XXXIX/267/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2018 r. poz. 604), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.”;
2) § 3 uchwały nr XXXIX/267/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2018 r. poz. 604), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.”;
3) § 2 uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2018 r. poz. 604), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.”;
4) § 3 uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2018 r. poz. 604), który stanowi:
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„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Urszula Taudul
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 stycznia 2019 r.
UCHWAŁA NR XXII/136/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)1) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 i poz. 1629)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa się:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Czarna Białostocka realizuje odbiór odpadów
komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera w każdej ilości następujące rodzajów
odpadów komunalnych:
1) zmieszane (nieselektywnie zbierane);
2) 3), 4) selektywnie zbierane:
a) papier (odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury),
b) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe),
c) szkło (odpady opakowaniowe ze szkła),
d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady z ogrodów
tj. odpady zielone, oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych),
e) odpady wielogabarytowe,
f) zużyty sprzęt AGD i RTV,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629.
3)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/267/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 604).
4)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4966).
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g) odpady budowlane i rozbiórkowe (w zabudowie wielorodzinnej).
2. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie Czarna Białostocka, zwanego dalej „regulaminem”.
3. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu,
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metalu
i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do
selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach, odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą
częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w tygodniu;
2) 5) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie.
5. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD i RTV odbierany jest z nieruchomości zgodnie
z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej – 2 razy w roku oraz zgodnie z harmonogramem zbiórek;
3) odbiorowi podlegają te odpady w/w które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy
altanach śmietnikowych. Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach,
w przypadku braku możliwości dojazdu do nich pojazdem odbierającym odpady wielkogabarytowe,
nie podlegają odbiorowi.
6. 6), 7) Odpady ulegające biodegradacji (Bio) zbierane w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą
z następującą częstotliwością:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 2 razy w miesiącu,
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
7. 8), 9) Odpady ulegające biodegradacji (Bio) zbierane w zabudowie wielorodzinnej:
1) odbierane będą z następującą częstotliwością:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w tygodniu,
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
2) pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych będą odbierane na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego
przez Zarządców i Administratorów tych terenów.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,
b) w zabudowie jednorodzinnej - Właściciele nieruchomości dostarczają je samodzielnie do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów.
§ 3. 1. 10), 11) Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać
bezpłatnie wszystkie ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, w tym:
a) papier i tektura m.in. opakowania, gazety, czasopisma, itp.,
5)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 4.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
7)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 4.
8)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
9)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 4.
10)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 3.
11)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 4.
6)
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b) tworzywa sztuczne m.in. odpady wielomateriałowe (Tetra Paki),
c) metale,
d) szkło,
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady z ogrodów tj. odpady
zielone, oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych),
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. świetlówki,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie we własnym gospodarstwie
domowym,
i) zużyte opony nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) przeterminowane leki,
l) chemikalia m.in. farby, rozpuszczalniki, itp.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w pkt 1.
3. 12) Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczyć usługi 3 dni w tygodniu, w tym
w sobotę (z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy). Informację w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz godzin jego otwarcia podaje się do publicznej wiadomości na stonie
internetowej Urzędu Miejskiego (http://www.czarnabialostocka.pl).
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.
5. Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Czarna Białostocka.
§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub;
2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, – należy zgłaszać pisemnie na adres
Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, telefonicznie na numer tel. /85/713-13-40 lub elektronicznie
na adres: um@czarnabialostocka.pl.
§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku
lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXIV/156/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1812).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarna Białostockiej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

12)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 4.

