UCHWAŁA NR XVI/228/2020
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości z terenu Gminy Stężyca w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego PSZOK.
2. Zakresem regulacji niniejszej uchwały objęci są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. nieruchomości w części zamieszkałych i w
części niezamieszkałych.
3. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się także do nieruchomości niezamieszkałych na których
powstają odpady komunalne, objętych przez Gminę Stężyca gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Stężyca,
z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z części zamieszkałych nieruchomości
o charakterze mieszanym, odbierane są w każdej ilości:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) metale,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) bioodpady,
7) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
8) niesegregowane (zmieszane).
2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Stężyca, z terenu
nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz z części niezamieszkałych
nieruchomości o charakterze mieszanym, odbierane są w każdej ilości odpady określone w ust. 1 pkt 1-7.
Opady niesegregowane (zmieszane) odbierane są w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania.
3. Odpady komunalne, wymienione w ust. 1, będą gromadzone i odbierane w pojemnikach lub workach
zawierających poszczególne frakcje odpadów.
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4. Wielkości pojemników lub worków dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej ilości
wytwarzanych odpadów, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca.
5. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom
podmiotu odbierającego odpady.
6. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z podmiotem uprawnionym do
odbierania odpadów komunalnych.
7. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim,
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób
selektywny, a sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i powiadamia o tym właściciela nieruchomości oraz wójta.
2. Powiadomienie wójta, o którym mowa w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej.
§ 5. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, zgodnie z harmonogramem udostępnionym właścicielom nieruchomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, z następującą częstotliwością:
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RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

RODZAJ
ODPADU
ZAMIESZKAŁE

NIEZAMIESZKAŁE
(objęte system gospodarowania
odpadami komunalnymi)

LETNISKOWE
(nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe)

dwa razy
w miesiącu

raz
w miesiącu

raz w miesiącu
w miesiącach:
luty, grudzień
oraz
nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie w okresie:
kwiecień – październik

raz w miesiącu
w miesiącach:
luty, kwiecień, maj,
wrzesień październik,
grudzień
oraz
dwa razy w miesiącu
w okresie:
czerwiec – sierpień

BUDYNKI JEDNORODZINNE

raz w miesiącu w miesiącach:
styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień
oraz
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie:
kwiecień – październik
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

BUDYNKI WIELOLOKALOWE

raz w miesiącu w miesiącach:
styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień
oraz
nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie:
kwiecień – październik
BUDYNKI JEDNORODZINNE

raz w miesiącu w miesiącach:
luty, grudzień
oraz
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie:
kwiecień – październik
BIOODPADY

BUDYNKI WIELOLOKALOWE

raz w miesiącu w miesiącach:
luty, grudzień
oraz
nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie:
kwiecień – październik

METALE
I
TWORZYWA
SZTUCZNE

raz w miesiącu

raz na 2 miesiące w okresie:
maj – październik
POPIÓŁ

raz w miesiącu w okresie:
listopad – kwiecień
PAPIER

raz na kwartał

SZKŁO

raz na kwartał

raz w okresie:
styczeń – maj,
wrzesień – grudzień
oraz
raz w miesiącu
w okresie:
czerwiec – sierpień

raz w miesiącu
w miesiącach:
marzec, grudzień

§ 6. 1.
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Właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty, mogą przekazać do PSZOK, znajdującego się
w miejscowości:
1) Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) odpady niebezpieczne,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – z ograniczeniem ilości do 100 kg/rok.
l) zużyte opony – z ograniczeniem ilości do 4 szt./rok,
m) odpady tekstyliów i odzieży.
2) Delowo (przy oczyszczalni ścieków), odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak odpady
budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu
i odpadów niebezpiecznych – z ograniczeniem ilości do 1m3 /rok.
2. Odpady należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK.
3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z nieruchomości nie objętych systemem gospodarki odpadami
komunalnymi przez Gminę Stężyca, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie
gospodarowania odpadami.
4. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na
których znajduje się domek letniskowy lub właścicieli innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na w/w
nieruchomościach lub że nie są one pochodzenia komunalnego;
2) oraz w przypadku mieszania odpadów lub umieszczania ich w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, właściciel jest zobowiązany do ich
posortowania w PSZOK.
6. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj
odpadów, które należy w nich umieszczać.
7. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
8. Wójt Gminy Stężyca podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca,
lokalizację PSZOK oraz godziny ich otwarcia.
§ 7. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, wyposaży
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych takich jak: niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne, popiół, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady o minimalnej pojemności
zgodnej i ustalonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca.
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2. Dostarczenie pojemników, będzie następowało po uprzednim złożeniu przez właściciela nieruchomości
w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Stężycy zamówienia na pojemniki na odpowiednim
formularzu stanowiącym załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Zamówione pojemniki zostaną dostarczone nieodpłatnie i będą własnością ww. przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca podejmuje dwukrotnie próbę wyposażenia nieruchomości w pojemniki. W przypadku
bezskuteczności dokonania wyposażenia, pojemniki pozostawione zostają w siedzibie przedsiębiorcy
odbierającego odpady do samodzielnego odbioru przez właściciela, o czym Gmina powiadomi właściciela
nieruchomości.
5. Do czasu wyposażenia nieruchomości w zamówione pojemniki właściciel nieruchomości może
gromadzić i oddawać odpady komunalne w workach.
6. Właściciel nieruchomości może zaopatrzyć się we własne pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych, zgodne z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stężyca, u dowolnie wybranego dostawcy na własny koszt.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług odbioru
odpadów komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Urzędzie Gminy w Stężycy telefonicznie pod nr 58 882 89 58 lub 58 882 89 59, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stezyca@gminastezyca.pl, pisemnie lub osobiście w Wydziale
Podatków i Opłat.
2. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub
zaniechania) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
§ 10. Traci moc uchwała nr XV/233/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6r ust. 3 w zw. z ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała stanowi akt
prawa miejscowego.
Z uwagi na powyższe, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kartuzach - uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uwzględniający obowiązujący stan prawny
wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1439).
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