
UCHWAŁA NR VI/57/15
RADY GMINY PUCK

z dnia 30 kwietnia 2015 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 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.) oraz 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 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje

§ 1. 
Uchwała określa 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 odbieranych 
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz ilość odbieranych i przyjmowanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 2. 
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości,
2. odpady szklane, odpady z tworzyw sztucznych, papier i tektura, odpady zielone 

i biodegradowalne, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte 
oleje), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe zbierane w sposób selektywny – w każdej ilości,

3. zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuki/rok/gospodarstwo 
domowe,

4. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wyłącznie te, które 
powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających 
zezwoleń – w ilości 240 l/rok/gospodarstwo domowe.

§ 3. 
Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania poszczególnych selektywnie 
zbieranych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
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1. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w pojemniku lub worku w kolorze 
czarnym lub z napisem ODPADY ZMIESZANE – bezpośrednio z nieruchomości jeden 
raz na dwa tygodnie,

2. odpady szklane – w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym lub 
z napisem SZKŁO – jeden raz na dwa tygodnie,

3. odpady z tworzyw sztucznych – w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego 
w kolorze żółtym lub z napisem PLASTIK – jeden raz na dwa tygodnie,

4. papier i tektura – w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 
lub z napisem PAPIER jeden raz na dwa tygodnie,

5. odpady zielone i biodegradowalne – w pojemniku lub worku z tworzywa sztucznego 
w kolorze brązowym lub z napisem BIOODPADY – bezpośrednio z nieruchomości,
a) w okresie od 1 marca do 30 listopada – jeden raz na tydzień,
b) w okresie od 1 grudnia do 28 lutego – jeden raz na miesiąc,

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w godzinach jego pracy oraz w ramach zbiórki w systemie wystawki 
przeprowadzanej raz w roku. Termin zbiórki zostanie podany do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl 
oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy Puck.

7. odpady wielkogabarytowe - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w godzinach jego pracy oraz w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzanej raz 
w roku. Termin zbiórki zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń w miejscowościach Gminy Puck.

8. przeterminowane leki i chemikalia – w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w godzinach jego pracy,

9. zużyte baterie i akumulatory – w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w godzinach jego pracy,

10. zużyte opony z samochodów osobowych – w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w godzinach jego pracy,

11. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – wyłącznie te, które 
powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających 
zezwoleń, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego 
pracy.

§ 4. 
Harmonogram określający terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podany 
zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Puck 
pod adresem www.gmina.puck.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy Puck.
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§ 5. 
1. W przypadku, gdy pozbycie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

z nieruchomości jest konieczne poza ustalonym harmonogramem, właściciele 
nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6. 
1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty 

można przekazać następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób 
selektywny:
a)  odpady szklane,
b)  odpady z tworzysz sztucznych,
c)  papier i tektura,
d)  odpady zielone i biodegradowalne,
e)  przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje),
f)  zużyte baterie i akumulatory,
g)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h)  odpady wielkogabarytowe,
i)  zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych,
j)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne , wyłącznie te, które 

powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających 
zezwoleń.

2. Operator Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić 
przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje na to, że nie powstały one na 
nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) i przyjmowania odpadów komunalnych określi regulamin 
PSZOK. Regulamin PSZOK podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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§ 9. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/117/12 Rady 
Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Pomieczyńska
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Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

Uzasadnienie

W związku ze zmianą treści zapisów art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonej ustawą z dnia 28.11.2014
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 87) rada gminy zobligowana została do określenia,
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.

Uchwała ta w sposób szczegółowy określa ilość odpadów komunalnych odbieranych
i przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw.
PSZOK) od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji
odpadów komunalnych, jakie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną opłatę.

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę Nr XXVII/117/12 Rady Gminy Puck z dnia
20 grudnia 2012 roku i wprowadza zmianę częstotliwości wywozu następujących frakcji
odpadów:

1. odpadów zielonych i ulegających biodegradacji poprzez ustalenie tej częstotliwości
w miesiącach marzec i listopad na jeden raz w tygodniu (było jeden raz w miesiącu),

2. odpadów z papieru i tektury poprzez ustalenie częstotliwości na jeden raz na dwa
tygodnie (było jeden raz w miesiącu).

Zmiana częstotliwości odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów zbieranych
selektywnie spowodowana jest znacznym nagromadzeniem tych odpadów
w przedstawionych miesiącach. Zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów
ulegających biodegradacji stała się zasadna po dokonaniu analizy ilości nagromadzenia tej
frakcji odpadów. Częstsze odbieranie odpadów ulegających biodegradacji pozwoli także na
bardziej racjonalne i prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowych odpadów
w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Ponadto w uchwale określony został kolor pojemnika przeznaczonego do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych.

Stosownie do treści art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
projekt przedmiotowej uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Puck – pismo z dnia 10.04.2015 roku o sygnaturze SE.HK/472/2/AL./15.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i właściwe.
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