UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 27 lipca 2016 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, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa 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,
a w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) sposób wyposażenia nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości.
2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą wytworzone
w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady
zielone, zwane dalej „Bio”;
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, zwane dalej „Tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe”;
3) szkło, zwane dalej „Szkło”;
4) papier, zwany dalej „Papier i tektura”;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
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10) pozostałe po segregacji odpady lub niesegregowane odpady komunalne, zwane dalej
”Zmieszane”.
2. Z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę, odbierane będą następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) „Bio”;
2) „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe”;
3)

„Szkło”;

4) „Papier i tektura”;
5) „Zmieszane”, z wyłączeniem mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych
oraz zużytych opon.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące
rodzaje odpadów komunalnych, indywidualnie dostarczanych z terenu nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) „Bio”;
2) „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe”;
3) „Szkło”;
4)

„Papier i tektura”;

5) przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
4. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
o których mowa w ust. 1, odbierane będą bez ograniczeń ilościowych.
5. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę, o których
mowa w ust. 2, odbierane będą wyłącznie z pojemników w rodzajach, ilościach i pojemnościach
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.
§ 3. 1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości pięciu podstawowych grup odpadów
komunalnych, tzn. „Bio”, „Tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych”, „Szkła”, „Papieru
i tektury” oraz „Zmieszanych" z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, odbywać się będzie
z częstotliwością nie mniejszą, niż określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2. Powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przeterminowane
leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zużyte opony, a także odpady elektryczne i elektroniczne, odbierane będą co
najmniej dwa razy w roku.
3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem wywozu odpadów ustalonym przez przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, z którymi Gmina Miejska Starogard Gdański zawarła
umowy na odbiór odpadów.

2

§ 4. 1. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 3, indywidualnie dostarczane z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmowane będą na zasadach określonych
w regulaminie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustalonym w drodze
zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
2) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiednio zorganizowany
i wyposażony w niezbędne urządzenia, w szczególności w odpowiednie kontenery i pojemniki, a także
wyodrębnione miejsca składowe, umożliwiające gromadzenie w sposób selektywny przyjmowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1;
3) aktualne informacje o funkcjonującym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w szczególności: informacje o godzinach otwarcia punktu, warunkach i rodzajach przyjmowanych
odpadów oraz jego adres, znajdować się będą na stronie internetowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański.
§ 5. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) zgłoszenie winno zawierać dane identyfikacyjne nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz
opis niewłaściwego świadczenia usług;
2) zgłoszenie może zostać przekazane w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard
Gdański,
b) faksem,
c) pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.starogard.pl.
d) ustnie – osobiście w siedzibie komórki zajmującej się w Gminie Miejskiej Starogard
Gdański gospodarką odpadami lub telefonicznie.
§ 6. Wyposażenie nieruchomości objętych odbiorem odpadów przez Gminę:
1) w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) w pojemniki służące do zbierania pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych („Bio”,
„Tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych”, „Szkła”, „Papieru i tektury” oraz
„Zmieszanych") oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,
z zastrzeżeniem lit. b,
b) w worki zastępujące pojemnik, służące do zbierania „Papieru i tektury” w przypadku
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i zabudowie zagrodowej;
2) w przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w pojemniki
służące do zbierania odpadów „Zmieszanych”,
odbywać się będzie jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości poddawane będą dalszemu
zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy
określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa m. in. ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkt selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim. W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest zasadne.
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