
UCHWAŁA NR XIV.102.2016
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 15 września 2016 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r  ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, szczegółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość ich odbierania,
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

zwanym dalej PSZOK,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio 

od właścicieli nieruchomości, będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne zebrane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
2) zebrane selektywnie, w oddzielnych pojemnikach lub workach, frakcje odpadów:

a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku 

przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i 

odpady zielone;
3) oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

itp.;
d) zużyte baterie i akumulatory;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
g) zużyte opony.
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§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów 
komunalnych zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach.

§ 4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach 
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów lub bezpośrednio dostarczane do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 5. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na 
terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach lub workach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, gdy odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji są zbierane w sposób 
selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinny być gromadzone:
1) w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym 

worki te mogą być umieszczane w pojemnikach;
2) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych;
3) w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych i w przypadku 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, do selektywnego zbierania odpadów 

ulegających biodegradacji, może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany 
jest wykazać w składanej do Burmistrza Pełczyc deklaracji, ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w 
Pełczycach w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 2, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 6. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Odbieranie odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w 
miejscowości Pełczyce odbywa się raz na tydzień.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 2 odbierane są z nieruchomości 
zamieszkałych, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
nie rzadziej niż raz na miesiąc. Wyjątek stanowią odpady biodegradowalne zbierane w sposób 
selektywny, których odbieranie prowadzone jest co najmniej raz na 2 tygodnie.

4. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia odbieranie odpadów biodegradowlanych odbywać się 
będzie raz na tydzień.

5. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 3, odbierane są z 
nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, po wcześniejszym zgłoszeniu bądź dostarczane przez 
właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

§ 7. 1. PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących 
frakcji odpadów:
1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

itp.;
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d) zużyte baterie i akumulatory;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
g) zużyte opony.

2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku 

przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i 

odpady zielone.
2. Lokalizacja i godziny otwarcia PSZOK udostępniane będą na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Pełczycach, tablicy ogłoszeń UM Pełczyce oraz tablicach ogłoszeń poszczególnych 
sołectw.

§ 8. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych należy zgłaszać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim 
w Pełczycach (ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce):
a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego;
b) osobiście;
c) telefonicznie pod nr tel. (95) 7685077;
d) elektronicznie na adres poczty e-mail: rolnictwo3@pelczyce.pl.

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie w dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na 
niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub 
zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć posiadane dowody (np. zdjęcia, 
oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XVIII.131.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 kwietnia 

2013 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Szczepanik
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Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada
Miejska obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
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, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W porównaniu do wcześniejszych uchwał w tym zakresie, niniejsza uchwała określa
dodatkowo tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez
przedsiębiorcę prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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