
1 

 

UCHWAŁA NR XIII/56/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 20 lipca 2020 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. 6r ust. 3 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.  U.  z 2020 r. poz. 713) w związku z § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3762 z późn. 

zm.) 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

§ 2. 1. Ustala się, że z terenu nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale i tworzywa sztuczne; 

4) bio; 

5) resztkowe. 

2. Frakcje odpadów, o których mowa w ust. 1 odbiera się z pojemników lub zebrane  

w workach. 

3. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 z terenu nieruchomości odbywa się 

zgodnie z ustalonym harmonogramem z regularną częstotliwością z zachowaniem 

minimalnych częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych określonych 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin 

Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych. 

 

§ 3. Ustala się zakres wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone 

do zbierania odpadów komunalnych: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi wyposaża się 

w pojemniki na wszystkie frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1; 

2) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wyposaża się 

w pojemniki na frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3-5; 

3) w pozostałych przypadkach nieruchomości wyposaża się w worki; 

4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, o których mowa w pkt. 1-3 oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, odbywa się jako 
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część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 4.1. Ustala się rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych indywidualnie dostarczonych przez 

właścicieli nieruchomości: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Frakcje odpadów, o których mowa w ust. 1, stanowiących odpady komunalne, 

z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy przyjmuje się w ilości 

nieograniczonej, z zastrzeżeniem: 

1) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 13 „zużyte opony” przyjmuje się w ilości do 4 sztuk 

lecz nie więcej niż 50 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego; 

2) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 14 „odpady budowlane i rozbiórkowe” przyjmuje 

się w ilości do 1000 litrów lecz nie więcej niż 500 kg w roku kalendarzowym 

z gospodarstwa domowego; 

3) odpady wielkogabarytowe przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym  

z gospodarstwa domowego; 

3. Informację o funkcjonujących punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w szczególności: informację o godzinach otwarcia punktu, warunkach  

i rodzajach przyjmowanych odpadów oraz ich adresy, umieszcza się na stronie internetowej 

Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) zgłoszenie winno zawierać dane indentyfikacyjne nieruchomości, której dotyczy 

zgłoszenie oraz opis niewłaściwego świadczenia usługi; 

2) zgłoszenie może zostać przekazane w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres: Związek Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18,  

83-200 Starogard Gdański, 

b) faksem na numer: 58 563 40 48, 
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c) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zgwierzyca.pl. 

 

§ 6. Traci moc uchwała nr X/38/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 27 

lutego 2020 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. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1497). 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

                                                                                         Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                                    Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                        Grzegorz Piechowski 
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