DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 1655

Data: 2016-04-28 10:46:45

UCHWAŁA NR XXVI/148/16
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Choczewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Choczewo i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady
komunalne powstałe w gospodarstwach domowych. Gromadzone odpady będą odbierane według podziału na
następujące frakcje:
1) odpady zmieszane,
2) plastik (tworzywa sztuczne), metal, makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki
po mleku i sokach),
3) szkło,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym stolarka okienna i drzwiowa, ceramika sanitarna, itp.),
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady niebezpieczne, np. chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, itp.),
akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowany olej, przeterminowane leki,
7) zużyte opony,
8) odpady zielone,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady o których mowa
w §2 pkt. 1-6 odbierane będą w każdej ilości.
§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, odpady o których mowa w
§ 2 pkt. 7-9 przyjmowane będą, od każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, w ograniczonej ilości:
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1) Zużyte opony przyjmowane będą w ilości do 4 sztuk rocznie,
2) Odpady zielone przyjmowane będą do 15 worków o pojemności do 120 l. miesięcznie,
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą w ilości do 1m3 na
rok.
§ 5. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w §2 pkt. 1-3 odbywać się będzie bezpośrednio
z terenu nieruchomości.
§ 6. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych następować będzie z pojemników o pojemności 110/120 l
i 1100 l, przy czym dopuszcza się ustawianie na nieruchomościach pojemników na odpady komunalne
o pojemności 240 l.
§ 7. 1. W ramach opłaty przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym gmina podpisała umowę
na odbiór odpadów zobowiązany jest do zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w worki o pojemności od 80
do 120 l. i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
w ramach opłaty nastąpi po przekazaniu selektywnie zebranych odpadów, w ilości wystawionych worków.
3. Dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów we własnych pojemnikach, odpowiedniej pojemności, w
kolorystyce odpowiadającej rodzajom zbieranych odpadów lub oznakowanych we właściwy sposób poprzez
opis frakcji odpadów, jakie gromadzone są w danym pojemniku.
§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,
2) raz w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej.
2. Odpady odbierane w sposób selektywny określone w § 2 pkt 2 odbierane są:
1) dla nieruchomości jednorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od maja do września oraz co
najmniej raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia,
2) dla nieruchomości wielorodzinnej co najmniej trzy razy w miesiącu w okresie od września do czerwca oraz
co najmniej raz w tygodniu w lipcu i sierpniu.
3. Odpady odbierane w sposób selektywny określone w §2 pkt 3 odbierane są:
1) dla nieruchomości jednorodzinnej co najmniej raz na dwa miesiące,
2) dla nieruchomości wielorodzinnej co najmniej raz na dwa miesiące.
§ 9. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: meble oraz inne odpady
wielkogabarytowe odebrane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami raz w roku, sprzed nieruchomości, zgodnie z uzgodnionym z gminą
harmonogramem.
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości może bezpłatnie dostarczyć odpady określone w §2 pkt. 4-9 wydzielone
z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, do punktu zbiórki odpadów
wskazanego przez gminę, stanowiącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej
PSZOK.
2. Podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Choczewo szczegółowy wykaz
odpadów odbieranych przez ich wytwórców oraz terminy i godziny przyjmowania tych odpadów w PSZOK.
3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt,
4. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w podpisanych pojemnikach kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów zgodnie z przeznaczeniem,
5. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający zobowiązany jest do ich
posortowania.
6. Przy przekazywaniu do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów
niebezpiecznych i innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce.
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7. Operator punktu może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że
nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
§ 11. 1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych może być zgłaszany:
1) telefonicznie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Choczewie,
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gospodarkakomunalna@choczewo.com.pl.
2. Każdy przypadek zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych winien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie właściciela nieruchomości,
2) telefon kontaktowy,
3) Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, opis oraz datę niewłaściwego świadczenia usługi. W miarę
możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia)
potwierdzające niewłaściwe postępowanie ww. podmiotów.
3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać w terminie do 5 dni od zaistniałego
zdarzenia.
§ 12. Harmonogram odbioru odpadów (kalendarz), o których mowa w §2 pkt 1-3 będzie publikowany na
stronie internetowej gminy i wykonawcy oraz dostarczany mieszkańcom przez przedsiębiorstwo odbierające
odpady, każdorazowo po zaistnieniu zmian w terminach wywozu odpadów.
§ 13. Trzykrotne w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie gminy przez podmiot odbierający odpady
o mieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych
w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady
zmieszane.
§ 14. Traci moc uchwała Rady Gminy Choczewo Nr LIV/324/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Łasiński

