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UCHWAŁA NR X/83/2015
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. Ustala się, że:
1) Gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych;
2) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych;
3) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:
a) komunalne odpady zmieszane – co najmniej 1 raz na miesiąc;
b) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – co najmniej 2 razy na kwartał;
c) szkło – co najmniej 1 raz na kwartał;
d) biodegradowalne – z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych;
e) popiół – co najmniej 1 raz na kwartał.
§ 3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się
z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw
wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku;
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oraz
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2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku;
3) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję do krawężnika lub przy pergolach
śmietnikowych w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza
harmonogramem na indywidualne zgłoszenie, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu
i odbierania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub indywidualnie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zielonej Hucie;
4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów, zbieranych w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej;
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5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie gminy
pojemników, w tym:
a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach
internetowych Urzędu Gminy i stronie RIPOK Nowy Dwór,
b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym,
urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych,
c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki
czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, do Punktów Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych (PZON), Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Zielonej Hucie (PSZOK), których adresy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy
i stronie RIPOK Nowy Dwór lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne ulice i wsie
według wyznaczonego harmonogramu, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Gminy i stronie
RIPOK Nowy Dwór, w siedzibie Urzędu Gminy oraz w lokalnych gazetach;
6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych:
a) do PZON, Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Zielonej Hucie (PSZOK),
b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym
nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych
odpadów w workach lub innych pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru
działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji
lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w § 2 i 3 traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 5. W dniu odbierania odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na
teren nieruchomości.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Konarzyny w terminie do 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
§ 7. Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został
określony w regulaminie PSZOK dla mieszkańców Gminy Konarzyny, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXV/192/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013r.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122,
1045, 1269.

