
UCHWAŁA NR VI/42/2015
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Stegnie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 
2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( 
Dz. U. z 2015r. poz.87) oraz z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie stanowiący 
Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 3. § 3  Traci moc Uchwała Nr XXXI/300/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1.05.2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waleria Banasik

REGULAMIN 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stegnie 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Stegnie - zwanego dalej PSZOK. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Stegna przy ul. Gdańskiej, (przy Przedsiębiorstwie 
Komunalnym „Mierzeja”, ul. Gdańska 2, 82 - 103 Stegna). 

3. 3  Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości 
objętych systemem zagospodarowania odpadami. 
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4. PSZOK obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. 

§ 2. 1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

3. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości objętych systemem 
zagospodarowania odpadami. 

4. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale 
i opakowania wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, opony oraz odpady 
zielone. 

5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami 
komunalnymi w ilościach: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg/nieruchomość /rok, 

b) opony – w ilości 4 szt / nieruchomość / rok, 

c) odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 1 m3 /gospodarstwo domowe/rok przy czym wymaga się 
odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych 
(czysty gruz), 

d) pozostałe odpady wymienione w ust.6 - w każdej ilości. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 
aktualnie przyjmowanych odpadów. 

7. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 4 w formie zmieszanej dostarczający jest 
obowiązany je posegregować, w przypadku odmowy dostarczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
zgodnie z cennikiem ustalonym przez PSZOK. 

8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub 
urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów 
nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 7. 

9. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

1) opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 

2) opakowania z metali i metale (15 01 04, 20 01 40), 

3) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 

4) opakowania wielomateriałowe (15 01 05), 

5) opakowania ze szkła (15 01 07), 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 
(20 02 01), 

7) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32), 

8) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 
27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80), 

9) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34), 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36), 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 

12) odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. c (17 
01 01, 17 01 02), 

13) zużyte opony (20 03 99, 16 01 03) w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. b, 
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14) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. a. 

§ 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00.  

§ 5. Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi 
i środowiska. 

§ 6. 1. PSZOK przyjmuje tylko odpady po wcześniejszym okazaniu kserokopii złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kserokopie ww. deklaracji wydawane są 
w Urzędzie Gminy w Sztutowie na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Pracownik Urzędu przed wydaniem kserokopii deklaracji, o której mowa w ust 1. sprawdza czy dana 
osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 niniejszego Regulaminu. 

4. W PSZOK nie będą przyjmowane: 

a) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną. 

b) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na 
terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców. 

§ 7. 1. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po 
substancjach niebezpiecznych, płynnych winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych 
do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa ponadto Uchwała 
Rady Gminy Sztutowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Potwierdzenie 
przekazania/ przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Mieszkańcy dostarczający do PSZOK odpady obowiązani są wypełnić formularz przyjęcia odpadów, 
o których mowa w ust. 1. 

§ 8. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne 

z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

§ 9. 1. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce 
gdzie należy złożyć przywiezione odpady. 

2. Operator PSZOK zobowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom nieruchomości 
dostarczającym odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz prowadzić ewidencję: 
rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady 
dostarczone do punktu. 

§ 10. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Sztutowie. 
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Załącznik nr 1 Do Regulaminu PSZOK 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW  
Nr formularza: Data wystawienia dokumentu: 

Osoba przekazująca odpady:  

Imię i nazwisko*/ Nazwa skrócona** 
 

PESEL (osoby fizyczne) 
 

Nr KRS/NIP (pozostałe podmioty) 
 

Adres: 
 

Przekazane odpady:  

Data przyjęcia odpadów: 
 

Kod odpadów: 
 

Rodzaj odpadów: 
 

Masa przekazanych odpadów [kg]: 
 

Data i podpis przyjmującego odpady:  Data i podpis osoby przekazującej odpady:  
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