
UCHWAŁA NR IX/87/2019
RADY GMINY CEWICE

z dnia 8 sierpnia 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, 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 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.),  Rada Gminy Cewice uchwala, co 
następuje:

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

§ 2. 1. Ustala się, że od właściciela nieruchomości odbiera się każdą wytworzoną przez niego ilość 
odpadów komunalnych.

2. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane są następujące odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne z częstotliwością:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w okresie od 01 maja do  30 września-  dwa razy w miesiącu

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w okresie od 01 października do 30 kwietnia-  raz w miesiącu

c) w przypadku zabudowy wielorodzinnej- raz w tygodniu,

2) szkło zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Cewice z częstotliwością: jeden raz na miesiąc,

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice z częstotliwością:

a) w okresie od 01 maja do 30 września- dwa razy w miesiącu

b) w okresie od 01 października do 30 kwietnia- co 4 tygodnie

4) papier i tektura, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Cewice z częstotliwością: raz na miesiąc,

5) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zebrane 
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 
z częstotliwością:

a) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia -  dwa razy w miesiącu
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6) popiół z palenisk domowych zebrany w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cewice z częstotliwością:

a) w okresie od 01 maja do 30 września - dwukrotnie

b) w okresie od 01 października do 30 kwietnia- co 4 tygodnie

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Cewice z częstotliwością cztery razy w roku,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany w sposób selektywny określony w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice z częstotliwością dwa razy w roku,

§ 3. Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych powstałych w nieruchomościach zamieszkałych 
z następujących pojemników:

1) pojemniki o pojemności 60 L, 110 L, 120 L, 240 L, 1100 L, 2500 L oraz pojemniki o pojemności od 1 do 
10 m3 w stosunku do odpadów niesegregowanych (zmieszanych),

2) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego,

3) worki o pojemności od 60 L do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - worek żółty,

b) szkło- worek zielony,

c) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 
worek brązowy,

d) popiół z palenisk domowych- worek szary.

e) papier i tektura  - worek niebieski

§ 4. Segregacji przez właścicieli nieruchomości podlegają następujące odpady: papier, tektura, szkło, 
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, komunalne odpady ulegające biodegradacji ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, popiół z palenisk domowych, przeterminowane leki, chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Są to 
odpady, które nie mogą znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane.

§ 5. 1. W zabudowie jednorodzinnej odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w §2 
ust. 2, które zostały wystawione do odbioru przed posesję, w miejscu gwarantującym dojazd pojazdem 
odbierającym odpady.

2. W zabudowie wielorodzinnej odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w §2 ust. 2 z altan 
śmietnikowych lub z miejsc utwardzonych wyznaczonych do gromadzenia odpadów, do których zapewniony 
jest dojazd pojazdem odbierającym odpady komunalne.

3. Odpady komunalne wymienione w §2 ust. 2 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1 oraz 
2, w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, 
nie będą odbierane.

4. Przy odbieraniu zapełnionych worków z odpadami segregowanymi wymienionymi w §2 ust. 2 pkt 2-6 
z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przedsiębiorca wyłoniony w trybie przetargu będzie 
przekazywał worki puste za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi, w stosunku 1:1.

5. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostaną wyposażone w co najmniej jeden pojemnik na 
każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w §2 ust. 2 pkt 2-6. Obowiązek zaopatrywania 
nieruchomości w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej uważa się 
za spełniony również w przypadku, gdy z jednego zestawu pojemników korzystają sąsiadujące ze sobą budynki 
na tej samej nieruchomości lub na sąsiadujących nieruchomościach, o ile dla budynków tych wyznaczono 
wspólne miejsce gromadzenia odpadów.
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6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym stanowi 
obowiązek właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. Odbiór odpadów o których mowa w § 2 nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo wolne 
od pracy.

2. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Gmina Cewice zawarła umowę na odbiór odpadów, udostępnionym właścicielom 
nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości, mogą bez dodatkowych opłat dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, prowadzonego przez Gminę, zlokalizowanego w miejscowości Cewice, przy ul. Zielonej 47, 
zwanym dalej PSZOK.

2. Do PSZOK przyjmuje się następujące rodzaje odpadów:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2) tworzywa sztuczne (plastik), oraz opakowania wielomateriałowe,

3) szkło oraz opakowania ze szkła,

4) odpady zielone, odpady ulęgające biodegradacji,

5) przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny (pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki 
i żarówki energooszczędne itp.),

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wózki 
dziecięce, materace, pierzyny, rowery, urządzenia sanitarne, zabawki dużych rozmiarów, itp.),

9) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach),

10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 5 m3  z gospodarstwa domowego: beton, gruz 
ceglany, cegły, pustaki, cement, wanny, zlewy, płytki ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny belki 
konstrukcyjne drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi, szyby, rynny z PCV, rury wodociągowe 
i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, styropian, wełna mineralna, papa ( o kodach: 17 01 07, 17 01 01 , 
17 01 02, 17 01 03),

11) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczonej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości 
nieprzekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego.

12) popiół, tekstylia i odzież

3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) materiały zawierające azbest, smołę i inne odpady niebezpieczne,

3) szyby  samochodowe i części samochodowe

4) opony z pojazdów ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, sprzętu budowlanego i urządzeń 
przemysłowych,

5) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia 
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) itp.

4. Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, 
jeżeli ich ilość i rodzaj wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy.

5. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający 
dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
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1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz adres nieruchomości,

2) rodzaj dostarczonych odpadów,

3) ilość dostarczonych odpadów,

4) kod odpadu,

5) datę dostarczenia odpadów,

6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK

6. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia, o których 
informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.cewice.pl  .

§ 8. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy w Cewicach- pok. nr 2, telefonicznie pod 
numerem: (0-59) 861-34-76 lub mailowo na adres: gospodarkaodpadami@cewice.pl .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 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.(Dz. Urz. Woj. Pom.  z 2019 r. poz. 2629)

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 września  2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Keller
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