
UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY SULĘCZYNO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj.Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz.645 i poz.1813 oraz z 2014 roku, poz.379 i poz.1072) oraz art.6r ust.3, 
ust.3a, ust.3b, ust.3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj.Dz.U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm. Dz. U. z 2015 roku, poz.87 i poz.122) Rada Gminy Sulęczyno 
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2015 roku.

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała XX/168/2013 Rady Gminy Sulęczyno 
z dnia 06 marca 2013 roku 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.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Poz. 1355



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2015

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 26 marca 2015 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZIAŁ I.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady komunalne zmieszane

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości 
wynikającej - z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości lub z decyzji, o której mowa w art. 6o 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odpady selektywnie zebrane

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przedsiębiorca na 
zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne:

1. szkło zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno - w każdej ilości,

2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób 
selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęczyno - w każdej 
ilości.

§ 3. 1. Ustala się, że uprawnienie do obniżenia opłaty za odbieranie odpadów zebranych w sposób 
selektywny przysługuje właścicielom nieruchomości, gdy odpady: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe są odbierane, co najmniej w ilości:

1) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w stosunku rocznym - 25% objętości 
odebranych odpadów zmieszanych,

2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w stosunku rocznym - 25% objętości 
odebranych odpadów zmieszanych,

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 25% objętości 
odebranych odpadów zmieszanych.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem, 
traktowane są, jako odpady zmieszane.

3. Dwa kolejne, następujące po sobie lub trzykrotne w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie gminy 
przez podmiot odbierający odpady o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do 
selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zbierane i odbierane 
w sposób zmieszany (niesegregowane).
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DZIAŁ II.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady komunalne zmieszane

§ 4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, przedsiębiorca na zlecenie gminy, 
odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:

1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na miesiąc, natomiast w okresie 
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2 razy w miesiącu,

2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na miesiąc, natomiast w okresie 
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2 razy w miesiącu,

3. dla nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza: 1 raz na miesiąc, natomiast 
w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2 razy w miesiącu,

4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: 1 raz na miesiąc, natomiast 
w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2 razy w miesiącu,

5. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, innych niż 
wymienionych w ust. 3 i 4: 1 raz na dwa tygodnie.

Odpady komunalne selektywnie zbierane

§ 5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, 
odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, z 
częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów i nie mniejszą jednak niż:

1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na miesiąc,

2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na miesiąc,

3. dla nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza: 1 raz na miesiąc,

4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 1 raz 
na miesiąc,

5. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, innych niż 
wymienionych w ust. 3 i 4: 1 raz na miesiąc.

§ 6. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, 
odbierze odpady komunalne selektywnie zebranego szkła, z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów 
i nie mniejszą jednak niż:

1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na trzy miesiące,

2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na trzy miesiące,

3. dla nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza: 1 raz na trzy miesiące,

4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 1 raz 
na trzy miesiące,

5. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, innych niż 
wymienionych w ust.3 i 4: 1 raz na kwartał.

§ 7. Ustala się, że w zamian za uiszczona opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, w terminach 
i miejscach przez nią wyznaczonych, odbierze odpady komunalne selektywnie zebranego zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów i nie mniejszą jednak niż: 
1 raz na miesiąc.
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§ 8. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1-3, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Sulęczyno zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz 
udostępnionego właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym.

3. W dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, pojemniki winne być ustawione w miejscu 
umożliwiającym ich odbiór, nie wystawienie ich w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem 
odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

4. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości 
w pojemnikach i workach, o których mowa w § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno.

DZIAŁ III.
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 9. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych:

1) Selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności:

a) papier i tekturę,

b) opakowania wielomateriałowe,

c) szkło,

d) tworzywa sztuczne,

e) metale,

f) odpady zielone,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyte opony w ilości do 8 sztuk na rok od jednego właściciela nieruchomości,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 3m3 od jednego właściciela nieruchomości, przy czym 
wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów 
niebezpiecznych,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) popiół,

l) przeterminowane leki i chemikalia.

2) Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w szczególności:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po 
nich,

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyte kartridże i tonery,

h) przepracowane oleje.
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2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą nieodpłatnie dostarczać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyłącznie odpady, o których mowa w ust.1 pkt 1.

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania w godzinach jego 
otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej .

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust.1 
i 2, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.

5. Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, 
jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że są to odpady inne niż komunalne.
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DZIAŁ IV.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

§ 10. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie gminy, dostarczy 
urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne i metale, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod 
uwagę sposób zbierania odpadów określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Sulęczyno i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 14 regulaminu.

2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki w zabudowie 
wielorodzinnej, a worki w zabudowie jednorodzinnej.

3. Urządzenia do selektywnego zbierania są opisane, co do rodzaju zbieranych odpadów.

§ 11. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina przeprowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną dla 
właścicieli nieruchomości.

2. Kampania obejmie, co najmniej:

a) informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) informację o sposobie i zakresie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty,

c) edukację w zakresie zbierania selektywnego odpadów.

3. W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system zarządzania gospodarką 
odpadami komunalnymi.
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