UCHWAŁA NR XVIII/201/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich
zagospodarowania
Na podstawie art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.: poz.951, z 2013 r. poz.21 i poz.228), art.18 ust.2 pkt 15, art.40
ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.889, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz.153) uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
§ 1. 1. Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, będzie realizowane na zlecenie gminy przez przedsiębiorcę wybranego w drodze
przetargu, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w urządzenia do gromadzenia
odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca będzie odbierał odpady komunalne zmieszane w każdej ilości z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca będzie odbierał w każdej ilości odpady
komunalne zebrane selektywnie, których rodzaje zostaną szczegółowo określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki.
3. Na zlecenie gminy przedsiębiorca okresowo będzie odbierał:
a) odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyte opony.
§ 3. 1. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach (pojemniki, worki) do selektywnego
zbierania, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę.
2. Dwa kolejne, następujące po sobie, lub trzykrotne w ciągu roku kalendarzowego powiadomienia gminy
o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnej zbiórki, bedą skutkowały
naliczeniem opłaty, jak za odpady komunalne zmieszane.
3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4. 1. Ustala się następujące terminy odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady zebrane selektywnie - makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło,
odpady biodegradowalne, w tym opakowaniowe biodegradowalne - z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz
na miesiąc,

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DKTFP-IHLBI-GMQLT-NEPBN-UUUDT. Podpisany
Strona 1

2) odpady komunalne zmieszane - z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie,
3) odpady, o których mowa w § 2 ust. 3 - z częstotliwością przynajmniej jeden raz w roku.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracuje przedsiębiorca.
3. Harmonogram zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń
oraz na gminnej stronie internetowej.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§ 5. 1. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który będzie
przyjmował poselekcjonowane odpady od mieszkańców gminy Pszczółki, będących osobami fizycznymi.
2. Dostarczenie poselekcjonowanych odpadów jest obowiązkiem mieszkańców.
3. PSZOK jest zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przy ulicy Rokickiej
16.
4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne, powstałe w gospodarstwie domowym,
takie jak: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, opony, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne (w tym kuchenne, zielone, opakowaniowe), popiół, tekstylia.
5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie także odpady rozbiórkowe i budowlane powstałe w gospodarstwach
domowych, w ilości do 1 m3 na rok , przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego,
tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
6. W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w formie zmieszanej, mieszkaniec jest
zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości większej, niż określono w pkt.5,
mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.
8. Dostarczone odpady należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, kontenerach i innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
9. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania ich w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach
niezgodnie z przeznaczeniem, obsługa PSZOK może odmówić ich przyjęcia lub pobrać odpowiednią opłatę.
Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
§ 6. W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania gospodarką
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 7. Traci moc uchwała nr XVI/179/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r., i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła
możliwość przejęcia wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych przez gminę jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku
z powyższym dokonuje się zmiany w tym zakresie w podjętej wcześniej uchwale. Ponadto zniesiono zapis, który
limitował ilość odbieranych z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych.
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