
UCHWAŁA NR XVI/192/2019
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 listopada 2019 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. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, uchwala się, co 
następuje:

§ 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. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą wytworzone 
w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) bioodpady, zwane dalej „Bio”;

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zwane dalej „Metale 
i tworzywa sztuczne”;

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zwane dalej „Szkło”;

4) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
zwane dalej „Papier”;

5) odpady niebezpieczne;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815.
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6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) pozostałe po segregacji odpady, zwane dalej „Zmieszane”.

2. Z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
objętych odbiorem odpadów przez Gminę Miejską Starogard Gdański, zwaną dalej Gminą, odbierane będą 
następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) „Bio”;

2) „Metale i tworzywa sztuczne”;

3) „Szkło”;

4) „Papier”;

5) „Zmieszane”, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

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) „Metale i tworzywa sztuczne”;

3) „Szkło”;

4) „Papier”;

5) odpady niebezpieczne;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe.

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.
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§ 3. 1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych, tzn.: 
„Bio”, „Metali i tworzyw sztucznych”, „Szkła”, „Papieru” oraz „Zmieszanych” z terenu Gminy, 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 odpady wymienione w § 
2 ust. 1 pkt 5-11, 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 przedsiębiorcę, z którym Gmina zawarła umowę na 
odbiór i transport odpadów komunalnych i zatwierdzonym przez Gminę.

§ 4. 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 punkcie 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.

§ 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 powinno 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 gospodarką odpadami lub telefonicznie.

§ 6. 1. Wyposażenie nieruchomości objętych odbiorem odpadów przez Gminę:

1) w pojemniki służące do zbierania pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych („Bio”, „Metali 
i tworzyw sztucznych”, „Szkła”, „Papieru” i „Zmieszanych”) oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie technicznym;

2) w worki zastępujące pojemnik, służące do zbierania „Papieru” w przypadku nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej, 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.

2. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z pojemników, o których mowa w ust. 1, powstałego z winy 
właściciela nieruchomości lub osób zamieszkujących bądź użytkujących tę nieruchomość, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany pokryć koszty związane z naprawą lub wymianą tego pojemnika.

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości poddawane będą dalszemu 
zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 9. Tracą moc:
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1) 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 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. 
poz. 3071);

2) Uchwała Nr XLV/443/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca 
uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 
2017 r. poz. 3677);

3) Uchwała Nr LVI/610/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały 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 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3920).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański

Anna Benert
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