UCHWAŁA NR X/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy
Dzierzgoń.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami: Dz. U. z 2015 r. poz. 87; Dz. U. 2015 r. poz.
122) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości”
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że:
1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego ilość odpadów
komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwości co najmniej raz na 2 tygodnie
3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych
gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii z polietylenu o małej gęstości
(LDPE) oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością co najmniej jeden
raz na miesiąc,
4) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz zielonych gromadzonych w określonych
w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej raz
na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie co najmniej raz na dwa
tygodnie,
5) odbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie prowadzone w terminach
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej
dwa razy w roku,
6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.
§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie
domowym z następujących pojemników;
1) pojemniki o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l oraz pojemniki o pojemności od 5m3 do
10m3,
2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 0,11 m3 do 3 m3,
3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l,
4) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie oraz kodami kreskowymi
wskazującymi właściciela nieruchomości z przeznaczeniem na:
a) papier i tekturę,
b) tworzywa sztuczne,
c) metal i odpady wielomateriałowe,
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d) szkło,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
§ 4. 1. Segregacji przez właściciela nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów: papier,
tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów,
o których mowa § 4 ust. 1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
3. Dopuszcza się przekazywanie pozostałych frakcji odpadów: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte
opony powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanego na terenie budynku
zakładu opieki zdrowotnej zlokalizowanego przy ulicy Zawadzkiego 17 w Dzierzgoniu.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do
punków zbiórki zlokalizowanych na terenie budynków użyteczności publicznej:
a) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, ul. Krzywa 18 w Dzierzgoniu,
b) Szkoła Podstawowa w Bruku,
c) Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie,
d) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A w Dzierzgoniu,
e) świetlicy wiejskiej w Ankamatach,
f) świetlicy wiejskiej w Bągarcie,
g) świetlicy wiejskiej w Budziszu,
h) świetlicach wiejskiej w Jasnej,
i) świetlicy wiejskiej w Nowinach,
j) świetlicy wiejskiej w Miniętach,
k) świetlicy wiejskiej w Prakwicach,
l) świetlicy wiejskiej w Stanowie,
m) świetlicy wiejskiej w Tywęzach,
n) świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej.
6. Chemikalia, zużyte baterie przemysłowe i akumulatory samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także frakcje odpadów: papier, tektura,
szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji można
przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych, który zostanie
utworzony w Miniętach na terenie dawnego składowiska odpadów.
§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właścicielowi
nieruchomości przysługuje prawo złożenia skargi do Burmistrza Dzierzgonia, osobiście w Urzędzie
Miejskim w Dzierzgoniu, a także telefonicznie, pisemnie, poprzez pocztę elektroniczną.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XIX/196/2012 z dnia 16 października
2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy
Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 3480).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), dalej jako ustawy
zmieniającej dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593), zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż
przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Oznacza to, że traci moc dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XIX/196/2012
z dnia 16 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
na terenie gminy Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 3480).
Z tych względów konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowujące rozwiązania prawne do
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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