
UCHWAŁA NR XLVIII/947/18
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/642/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d oraz w związku 
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056 i poz. 2422) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/642/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Właściciele nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku 
określonego w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr XXXVII/641/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 
28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Olsztyn mogą korzystać z PSZOK, a także z lokalnych punktów odbioru selektywnego odpadów.”;

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie:

Rodzaj zabudowy Frakcja odpadów Częstotliwość (nie rzadsza niż)
Papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne 1 raz na 2 tygodnie

Odpady ulegające biodegradacji 1 raz w tygodniu
Odpady zielone 1 raz w tygodniu

od 1 marca do 30 listopada
Odpady wielkogabarytowe 1 raz na 3 miesiąceJednorodzinna i domki letniskowe
Popiół z gospodarstw domowych, 
jednak tylko w przypadku i od 
momentu poinformowania przez 
właściciela nieruchomości, Urzędu 
Miasta Olsztyna

1 raz na 2 tygodnie 
od 1 października do 31 maja

Szkło

1 raz na 2 tygodnie z pojemników 
na szkło, przy założeniu, że 
pojemnik ma 
1 m3

Papier, metale i tworzywa sztuczne

2 razy w tygodniu, jeśli dany punkt 
gromadzenia odpadów 
nie wymaga takiej częstotliwości 
dopuszcza się odbiór 1 raz 
w tygodniu

Odpady ulegające biodegradacji 1 raz w tygodniu

Odpady zielone

1 raz w tygodniu z pojemników na 
odpady zielone ustawiane 
każdorazowo na zgłoszenie 
właściciela nieruchomości 
w okresie od 1 marca 
do 30 listopada

Odpady wielkogabarytowe 1 raz w tygodniu

Wielorodzinna

Popiół z gospodarstw domowych, 
jednak tylko w przypadku i od 
momentu poinformowania przez 
właściciela nieruchomości, Urzędu 
Miasta Olsztyna o rozpoczęciu 
sezonu grzewczego

1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 
października do 31 maja
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Papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne

Nieruchomości niezamieszkałe 
oraz nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno
- wypoczynkowe

Papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne

1 raz na 2 tygodnie

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 14 lipca 2018 r.

 
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Halina Ciunel
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