
UCHWAŁA NR XL/383/2014
RADY GMINY STEGNA

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna Nr XXX/276/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 6r ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), 
Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/276/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów dokonuje się następujących zmian:

1) użyte w uchwale w różnych miejscach wyrażenie „Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych” i skrót tego 
wyrażenia „PZOP” zastępuje się odpowiednio wyrażeniem „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych” i skrótem „PSZOK”,

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Przedsiębiorca wymieniony w ust. 2 odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Stegna odpady dostarczone do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Stegnie i prowadzonej 
przez Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp-ka z o.o. Tczew. Przy stacji przeładunkowej 
będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zwany dalej 
„PSZOK”.”;

3) w § 3 po ust. 4 dodaje się ustęp 41, który otrzymuje brzmienie: „41. Do PSZOK w ramach opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczone mogą być:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie przekraczającej 200 kg od gospodarstwa domowego 
w ciągu roku kalendarzowego,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1000 kg od gospodarstwa domowego 
w ciągu roku kalendarzowego.”

4) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje na to, że 
nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gminy Stegna lub przekraczają 
limity ilościowe określone w § 3 ust. 41.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. 1.  Przedsiębiorca wymieniony w § 1 ust. 2 uchwały dostarcza właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej 
do spełnienia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz pojemniki do 
gromadzenia odpadów zmieszanych i popiołu:

a) w zabudowie jednorodzinnej do czterech lokali po 1 pojemniku o pojemności do 240 litrów do 
gromadzenia odpadów zmieszanych i po 1 pojemniku o pojemności do 120 litrów do gromadzenia 
popiołu,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej czterech lokali pojemniki o pojemności do 1100 litrów do 
gromadzenia odpadów zmieszanych, oraz segregowanych i pojemniki do 1100 litrów do 
gromadzenia popiołu.

2. Dostarczone worki służą do zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych 
segregowanych:

a) papier,

b) tworzywa,

c) szkło,

d) odpady biodegradowalne.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna
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