
UCHWAŁA NR XXXII/267/2017
RADY GMINY STEGNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730, 935 ) w związku z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (  Dz. U. z 2016r. poz. 250, 1020, 
1250, 1920), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze 
Gdańskim , Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

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

Rozdział 2.
Sposób i zakres świadczenia usług za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi tj. z nieruchomości:

a) „zamieszkałych” tj. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) „sezonowych” tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez 
część roku,

c) „mieszanych” tj. nieruchomości, na których w części budynku  zamieszkują mieszkańcy, a w części jest 
wykorzystywana w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a powstają na niej odpady komunalne 
przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, która zostanie 
umieszczona w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane, a także odbierze odpady komunalne 
selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w każdej ilości, która zostanie 
umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości opisanych w ust. 1, a opalanych paliwem 
stałym, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze selektywnie zebrane popioły.
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3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości opisanych w ust. 1, przedsiębiorca na 
zlecenie gminy, odbierze odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ramach 
tak zwanych „wystawek”, czyli odbierania odpadów w wyznaczonych terminach i z wyznaczonych miejsc ich 
gromadzenia.

4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości opisanych w ust. 1, przedsiębiorca na 
zlecenie gminy, odbierze odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) w sezonie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 
15 listopada, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w workach do zbierania odpadów zielonych.

§ 3. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie gminy, dostarczy 
właścicielom nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 pojemniki i worki do selektywnego zbierania 
odpadów oraz pojemniki do gromadzenie odpadów zmieszanych i popiołu:

a) w zabudowie jednorodzinnej do czterech lokali po jednym pojemniku do 240 litrów do gromadzenia 
odpadów zmieszanych i po jednym pojemniku o pojemności do 120 litrów do gromadzenia popiołu oraz 
worki do selektywnego zbierania odpadów w następujących frakcjach: papier, metale i tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady zielone,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 4 lokali pojemnik o pojemności do 1100 litrów do gromadzenia 
odpadów zmieszanych, pojemniki o pojemności do 1100 litrów lub worki do selektywnego zbierania 
odpadów w następujących frakcjach: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone oraz 
pojemnik do gromadzenia popiołu.

2. Selektywna zbiórka odpadów we frakcji "metale i tworzywa sztuczne" obejmuje: plastik, metale 
i opakowania wielomateriałowe.

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla 
kilku budynków wielorodzinnych.

§ 4. 1. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania, 
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi o tym 
Gminę.

2. Dwa kolejne, powiadomienie Gminy przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, lub też umieszczeniu 
odpadów które winny być selektywnie zebrane w pojemnikach do odpadów komunalnych zmieszanych, będzie 
skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.

Rozdział 3.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady 
komunalne, z nieruchomości o których mowa w § 2 ust 1., z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej (nieruchomości zamieszkałe, sezonowe, mieszane):

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane będą nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu poza 
sezonem letnim (od 16 września do 31 maja) i nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu w sezonie (od 
1 czerwca do 15 września),

b) odpady selektywnie zebrane:

- Papier: odbierany będzie minimum jeden raz na 2 miesiące (od 16 września do 31 maja) i minimum 
jeden raz w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września),

- Szkło: odbierane będzie minimum jeden raz na 2 miesiące (od 16 września do 31 maja) i minimum 
jeden raz w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września),

- Metale i tworzywa sztuczne: odbierany będzie minimum jeden raz w miesiącu (od 16 września do 
31 maja) i minimum dwa razy w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września), 

2) w zabudowie wielolokalowej powyżej czterech lokali (nieruchomości zamieszkałe, mieszane):

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie 
(od 16 września do 31 maja) i nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu w (od 1 czerwca do 15 września).
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b) odpady selektywnie zebrane:

- Papier: odbierany będzie minimum jeden raz w miesiącu (od 16 września do 31 maja) i minimum 
dwa razy w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września),

- Szkło: odbierane będzie minimum jeden raz na 2 miesiące (od 16 września do 31 maja) i minimum 
jeden raz w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września),

- Metale i tworzywa sztuczne: odbierany będzie minimum jeden raz w miesiącu (od 16 września do 
31 maja) i minimum dwa razy w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września), 

3) w miejscowościach turystycznych (Stegna, Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo), 
z nieruchomości mieszanych i wielorodzinnych odbiór odpadów zmieszanych może być zwiększony 
w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września) do dwóch razy w tygodniu.

4) z wszystkich nieruchomości objętych systemem gminnym (zamieszkałe, sezonowe, mieszane):

a) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w ramach tzw. 
„wystawek” minimum jeden raz w roku w terminie wskazanym w harmonogramie,

b) popioły odbierane będą 2 razy w miesiącu w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) oraz 
1 raz na miesiąc po sezonie grzewczym.

c) odpady zielone: minimum jeden raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 
15 listopada),

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod 
uwagę ilość pojemników, ich rozmieszczenie, poziom zapełnienia oraz wymaganą częstotliwość odbierania 
odpadów.

3. Harmonogram, zostanie podany do wiadomości mieszkańców, co najmniej poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej Gminy Stegna.

4. Odpady komunalne obejmujące: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, oraz 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady „surowcowe” takie jak: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, tzw. PSZOK.

Rozdział 4.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (dalej PSZOK).

2. PSZOK jest zlokalizowany w Stegnie, przy ulicy Gdańskiej 2 – przy stacji przeładunkowej odpadów 
komunalnych.

3. Terminy i godziny otwarcia PSZOK umieszcza się na stronie internetowej Gminy Stegna.

4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

5. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale 
odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe w postaci czystego 
gruzu  stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, oraz odpady zielone.

6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, odpady wymienione w ust. 5, z nieruchomości o których mowa w § 
2 ust 1 w nieograniczonej ilości, za wyjątkiem odpadów budowlano - rozbiórkowych w postaci czystego gruzu, 
które przyjmuje się nieodpłatnie w ilości do 1 m3 (tj. około 1000kg), od gospodarstwa domowego w roku 
kalendarzowym, przy czym wymaga się wydzielenia odpadów styropianu, folii, odpadów niebezpiecznych (np. 
puszki po farbach, rozpuszczalnikach itp.) oraz za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowe, które przyjmuje się 
nieodpłatnie w ilości do 200 kg od gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym.

7. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 6 w formie zmieszanej, dostarczający jest 
zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia 
opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na PSZOK, o którym mowa w ust. 10.
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8. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

9. 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. 10.

10. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe 
do PSZOK oraz na stronie internetowej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Tczew (www.zuostczew.pl) .

Rozdział 5.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego PSZOK

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić do Gminy  przypadki niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego PSZOK. Zgłoszenie takie (dalej 
zwane „reklamacją”) może odbyć się drogą elektroniczną na adres gmina@stegna.pl lub telefonicznie na nr tel. 
55 247-81-71, a także listownie na adres Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez 
prowadzącego PSZOK.

3. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenie usług, 
zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której 
przedmiot reklamacji dotyczy, itp.

4. Termin zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego PSZOK  nie może być dłuższy niż 7 dni od 
dnia zaistnienia nieprawidłowości.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. Traci moc uchwała NR XIX/153/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska
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