UCHWAŁA NR XIII/59/19
RADY GMINY DZIEMIANY
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy
Dziemiany uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Zakres i sposób świadczenia usług w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych a terenie Gminy Dziemiany
przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne w każdej ilości.
§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zbierają odpady komunalne
w sposób selektywny, gdy:
1) papier – właściciel nieruchomości gromadzi na posesji w pojemniku lub worku koloru
niebieskiego;
2) szkło – zbierane jest na terenie posesji w pojemniku lub worku koloru zielonego;
3) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbierane są łącznie
w pojemniku lub worku koloru żółtego;
4) popiół – zbierany jest w pojemniku wykonanym z tworzywa sztucznego lub ocynkowego;
5) bioodpady:
a) właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - który złożył
w deklaracji informację o posiadaniu kompostownika przydomowego oraz o kompostowaniu w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne – kompostuje w przydomowym kompostowniku.
W innym wypadku właściciel nieruchomości oddaje je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie gminy.
b) właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym – zbiera
w kontenerze koloru brązowego.
6) odpady komunalne stanowiące: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież – właściciel nieruchomości oddaje do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ilości zgodnej z postanowieniami rozdziału III
niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się, że z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opalanych paliwem stałym,
odbiera się popiół w okresie od października do kwietnia.
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Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jeden raz w miesiącu, a w
okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie. Ustala się, że w zamian za uiszczoną
opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi
jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień.
§ 5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na
terenie gminy przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane, takie
jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, popiół oraz bioodpady
z częstotliwością:
1) szkło - jeden raz na kwartał;
2) papier – dwa razy w roku;
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz na miesiąc;
4) popiół z nieruchomości opalanych paliwem stałym - jeden raz na miesiąc w sezonie grzewczym
od 15 października do 30 kwietnia;
5) bioodpady:- z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi jeden raz w miesiącu,
a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień.
§ 6. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, opracuje przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne w porozumieniu z Gminą Dziemiany.
§ 7. Harmonogram o którym mowa w § 6 zostanie podany do wiadomości, co najmniej poprzez
umieszczenie na stronie internetowej gminy.
§ 8. W dniu odbioru odpadów komunalnych ustalonym w harmonogramie pojemniki lub worki winny być
wystawione poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym ich odbiór.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§ 9. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(dalej PSZOK).
§ 10. Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy.
§ 11. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
§ 12. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.
§ 13. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie i w każdej ilości odpady, o których mowa w § 12 z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem:
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1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1 m3/gospodarstwo
domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw
sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych;
2) opon od samochodów osobowych – których liczba wynosi do 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rok;
3) odpadów wielkogabarytowych - których ilość nie może przekroczyć 200 kg/gospodarstwo
domowe/rok, przy czym w przypadku mebli drewnianych oraz wykonanych z materiałów
drewnopochodnych wymaga się dostarczenia w postaci wstępnie rozmontowanej (np. szafę
rozkręcić na pojedyncze ścianki).
§ 14. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający jest zobowiązany do ich
posortowania w PSZOK.
§ 15. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują
rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.
§ 16. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 17. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach
i urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w przypadku jeżeli rodzaj odpadów i ich ilość
wskazują na to, że są to odpady inne niż komunalne obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów.
§ 18. PSZOK przyjmuje odpady pochodzące z działalności rolniczej niestanowiące odpadów
komunalnych w postaci folii (białej) po sianokiszonce w ilości 30 szt./ gospodarstwo rolne/rok.
Rozdział 4.
Tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 19. Przypadki niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Dziemiany pod numerem tel. (58) 688-00-22 wew. 20,
elektronicznie na adres: ug@dziemiany.pl , pisemnie lub osobiście w Urzędzie Gminy Dziemiany przy
ulicy 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany.
Reklamację należy zgłosić w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 20. 1. Traci moc uchwała nr XXXIII/158/12 z dnia 17 grudnia 2012 r w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
2. Traci moc uchwała nr XXXVI/171/13 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Traci moc uchwała nr XXXVI/173/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
4. Traci moc uchwała nr XI/52/15 z dnia 08 września 2015 r w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.
§ 22. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Dziemiany
Krystian Sikora
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa
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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała
określa m. in. ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów. Konieczność wprowadzenia zmian
do uchwały wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie
z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powyższa uchwała została
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie.
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