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UCHWAŁA NR VI/41/2015
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d 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 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (
Dz. U. z 2015 r. 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. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sztutowo i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Pod pojęciem użytym w uchwale należy rozumieć:
a) nieruchomość- zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego,
b) mieszkańca- osobę przebywającą, niezależnie od czasu przebywania na nieruchomości położonej
w Gminie Sztutowo i wytwarzającej podczas tego przebywania odpady,
c) przez nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość zamieszkaną, zabudowaną
budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
d) przez nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość
zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych z częścią, która
nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub
nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem
nie służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną wykorzystywaną do celów działalności
gospodarczej,
e) przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- nieruchomość
niezabudowaną lub zabudowaną budynkiem lub budynkami nie służącymi zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych,
f) przez nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - nieruchomości zabudowane
domkiem lub domkami letniskowymi lub innymi obiektami (bez instalacji grzewczej) oraz innych
nieruchomości, które są wykorzystywane jedynie przez część roku.
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Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 2. Odpady komunalne zmieszane
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz
z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, w części nie zamieszkują mieszkańcy,
przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości, która zostanie umieszczona
w pojemnikach na odpady zmieszane.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
przedsiębiorca, na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości wynikającej z deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz
częstotliwości ich odbierania.
3. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w ust. 2, przedsiębiorca na zlecenie
Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w tej zwiększonej ilości, a właściciel nieruchomości złoży
nową deklarację określającą zwiększoną ilość odpadów i uiści opłatę według tej deklaracji. Jeżeli deklaracja
nie zostanie złożona, Wójt Gminy w decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za odebrane,
a nie zadeklarowane w deklaracji, ilości odpadów.
§ 3. Odpady komunalne selektywnie zbierane
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania
odpadami na terenie Gminy, przedsiębiorca, na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie
zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, w każdej ilości, która
zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.
2. Uprawnienie do korzystania z opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny przysługuje, gdy
odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej
w ilości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej -25% objętości odebranych odpadów zmieszanych,
b) dla zabudowy wielorodzinnej - 20% objętości odebranych odpadów zmieszanych,
c) dla zabudowy mieszanej – w części, która jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, odpowiednio
w zabudowie jednorodzinnej , jak opisano w literze a), w zabudowie wielorodzinnej, jak opisano w literze b)
oraz w części, która jest wykorzystywana do celów użytkowych, w ilości 25% objętości odebranych
odpadów zmieszanych.
d) dla nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy -25% objętości odebranych odpadów zmieszanych.
3. W przypadku gdy wskazane w ust. 2 poziomy nie zostały osiągnięte w przeciągu dwóch kolejno po sobie
przypadających miesiącach uprawnienie do zastosowania opłaty za odbieranie odpadów zbieranych w sposób
selektywny nie przysługuje, a opłata naliczana jest jak za odpady które nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny .
4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania
odpadami na terenie Gminy opalanych paliwem stałym, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze
selektywnie zebrane popioły w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.
5. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania, podmiot
odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
6. Dwa kolejne powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, o których mowa w ust. 5 będą skutkowały
naliczeniem opłaty jak za odpady które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny .
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Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4. Odpady komunalne zmieszane
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady
komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:
a) dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszanej, domkach letniskowych lub innych obiektach
w sołectwach Sztutowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa jeden raz na tydzień w okresie od 1 czerwca do
31 sierpnia oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 września do 31 maja,
b) dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszanej, domkach letniskowych lub innych obiektach
w sołectwach Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonina, Groszkowo – jeden raz na dwa
tygodnie.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy
przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż
jeden raz na tydzień w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od
1 września do 31maja. Dopuszcza się w sporadycznych wypadkach odbiór odpadów komunalnych 1 raz
w miesiącu.
3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod
uwagę wielkość pojemników oraz oczekiwaną częstotliwość odbierania odpadów.
§ 5. Odpady komunalne selektywnie zbierane
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania
odpadami przedsiębiorca, na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak
papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz popioły z częstotliwością
nie mniejszą niż:
a) W zabudowie jednorodzinnej z nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia w sołectwach Sztutowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa: trzy razy na miesiąc,
popioły: jeden raz na miesiąc; w sołectwach Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonina,
Groszkowo jeden raz na miesiąc, popioły: jeden raz na miesiąc; w okresie od 1 września do 31 maja papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe we wszystkich sołectwach Gminy
Sztutowo: jeden raz na miesiąc, popioły jeden raz na dwa tygodnie.
b) W zabudowie wielorodzinnej papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe:
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w sołectwach Sztutowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa: trzy razy
w miesiącu, popioły: jeden raz na miesiąc; w sołectwach Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Łaszka,
Płonina, Groszkowo papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: jeden raz na
miesiąc, popioły jeden raz na miesiąc. W okresie od 1 września do 31 maja we wszystkich sołectwach
Gminy Sztutowo papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: jeden raz na
miesiąc, popioły jeden raz na dwa tygodnie,
c) Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe: w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w sołectwach Sztutowo, Kąty
Rybackie, Kobyla Kępa: trzy razy w miesiącu, popioły: jeden raz na miesiąc; w sołectwach Grochowo
Pierwsze, Grochowo Trzecie, Łaszka, Płonina, Groszkowo papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe: jeden raz na miesiąc, popioły jeden raz na miesiąc. W okresie od 1 września
do 31 maja we wszystkich Sołectwach Gminy Sztutowo papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe: jeden raz na miesiąc, popioły jeden raz na dwa tygodnie.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje przedsiębiorca
odbierający odpady, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie oraz
poziom zapełnienia.
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3. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 zostaną podane do wiadomości mieszkańców,
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń.
4. Odpady komunalne obejmujące przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane
w postaci czystego gruzu, a także odpady zielone odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
§ 6. 1. Pojemniki oraz worki powinny być wystawione w dniu odbioru lub przed dniem odbioru
w widocznym miejscu przy krawędzi posesji.
2. W przypadku uniemożliwienia odebrania odpadów poprzez niewystawienie pojemników do krawędzi
nieruchomości lub pozostawienie zamkniętej furtki/bramy przez właściciela nieruchomości, odpady te
nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi w najbliższym terminie określonym w harmonogramie
odbioru odpadów komunalnych.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (dalej PSZOK).
2. Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Sztutowie.
3. PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości objętych systemem zagospodarowania
odpadami 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 gospodarki odpadami komunalnymi, pod warunkiem, że właściciel nieruchomości nie zalega
z płatnościami opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
5. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości objętych systemem
zagospodarowania odpadami komunalnymi.
6. 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.
7. 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,
d) pozostałe odpady wymienione w ust.6 - w każdej ilości.
8. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 6 w formie zmieszanej, dostarczający odpady
jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 12.
9. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj
odpadów, które należy w nich umieszczać.
10. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
11. 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. 12.
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12. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe
do PSZOK oraz na swojej stronie internetowej.
Rozdział 4.
Świadczenia Gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymioraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług.
§ 8. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie Gminy, dostarczy
urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i opakowania
wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz popioły, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych
odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji
o wysokości opłaty oraz wielkość urządzeń i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 5 ust. 1.
2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki oraz worki.
3. Urządzenia do selektywnego zbierania są opisane, co do rodzaju selektywnie zbieranych odpadów.
4. Przedsiębiorca wydaje worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ten sposób, że za
każdy wystawiony worek pozostawia worek pusty.
5. Ustala się, że zamian za uiszczoną opłatę przedsiębiorca na zlecenie Gminy dostarczy urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
§ 9. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania gospodarką
odpadami komunalnymi.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej
niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy Urzędu Gminy
osobiście lub telefonicznie na nr 55/247-81-51 wew. 49 lub poczta elektroniczną na adres email podając swoje
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie.
2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego
wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez
prowadzącego PSZOK.
3. Zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich
wyeliminowania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1.05.2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Waleria Banasik

