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UCHWAŁA NR XXXII/65/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 29 czerwca 2017 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
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020,
1250 i 1920.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pruszcz
Gdański i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczone są następujące usługi:
1) z terenu nieruchomości odbierane są:
a) odpady komunalne zmieszane,
b) odpady ze szkła zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pruszcz Gdański,
c) odpady z papieru zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pruszcz Gdański,
d) odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe zebrane w sposób określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański,
e) odpady zielone (ulegające biodegradacji) od właścicieli nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej do siedmiu lokali, zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański;
2) przyjmowane są w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) odpady opakowaniowe ze szkła, z papieru, z tworzyw sztucznych, metali i wielomaterałowe, tekstylia,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony, a także odpady ulegające
biodegradacji,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe – tj. „czysty” gruz z ograniczeniem ilości do 5 000 kg w ciągu roku
kalendarzowego na gospodarstwo domowe,
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c) zmieszane odpady budowlane – tj. płyty gipsowo-kartonowe, folie budowlane, drzwi, okna, panele
podłogowe, styropian, papa itp. z wyłączeniem „czystego” gruzu z ograniczeniem ilości do 500 kg
w ciągu roku kalendarzowego na gospodarstwo domowe;
3) przeprowadzane są raz w roku objazdowe zbiórki następujących odpadów:
a) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
b) odpadów wielkogabarytowych,
c) drzewek świątecznych;
4) w wyznaczonych punktach zbierane są:
a) zużyte baterie – w placówkach oświatowych,
b) przeterminowane leki – w aptekach.
§ 3. 1. Odpady komunalne na terenie Gminy Pruszcz Gdański odbiera się od właścicieli nieruchomości
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali z częstotliwością:
a) co najmniej dwa razy w miesiącu - odpady komunalne zmieszane,
b) co najmniej raz w miesiącu - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło
oraz tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe gromadzone w odpowiednich workach
oddzielnie dla każdej frakcji odpadów.
c) co najmniej dwa razy w miesiącu – odpady zielone (ulegające biodegradacji) gromadzone w odpowiednich
workach, w okresie co najmniej od kwietnia do października każdego roku.
2. Odpady komunalne na terenie Gminy Pruszcz Gdański odbiera się od właścicieli nieruchomości
z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali z częstotliwością:
a) co najmniej dwa razy w tygodniu - odpady komunalne zmieszane,
b) co najmniej raz w tygodniu - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło
oraz tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe gromadzone w odpowiednich pojemnikach
oddzielnie dla każdej frakcji odpadów.
§ 4. 1. Gmina Pruszcz Gdański przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek utrzymywania
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Przy zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali stosowane są:
a) worki z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady
wielomateriałowe oraz odpady zielone (ulegające biodegradacji),
b) pojemniki o pojemności 60 l, 120 l i 240 l do odpadów komunalnych zmieszanych.
3. Przy zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali stosowane są:
a) pojemniki o pojemności 240 l i 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne,
metale i odpady wielomateriałowe,
b) pojemniki o pojemności 240 l i 1100 l do odpadów komunalnych zmieszanych.
4. Właściciel nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali
otrzyma na każdy lokal pojemnik przeznaczony na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów.
Każdy worek na odpady danej frakcji będzie opisany i utrzymywany w kolorystyce i nazewnictwie określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
5. Budynki wielorodzinne powyżej 7 lokali zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Każdy pojemnik na odpady segregowane danej frakcji
będzie opisany i utrzymywany w kolorystyce i nazewnictwie określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
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6. Dopuszcza się stosowanie w zabudowie wielorodzinnej od ośmiu do dziesięciu lokali indywidualnych
pojemników dla każdego lokalu do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz worków
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w przypadku wyrażenia na to zgody wszystkich właścicieli
lokali w tym budynku wielorodzinnym oraz wskazania właściwie przygotowanego miejsca ich usytuowania.
7. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 6 częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z tych budynków zmieni się na częstotliwość opisaną w § 3 ust. 1.
8. Wielkość pojemników do zbierania odpadów uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów i powinna być dostosowana do zapisów Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
9. Nadmiar odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych na terenie nieruchomości zbierany jest
przez właścicieli nieruchomości we własnych workach, które odbierane są bezpłatnie przez przedsiębiorcę
wyłonionego z przetargu na odbiór odpadów.
10. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 9 właściciel nieruchomości musi trwale umieścić nazwę
rodzaju odpadu, który został w nim umieszczony.
§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański, traktowane są jako odpady
zmieszane.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez zgłoszenie telefoniczne lub pisemne w Urzędzie
Gminy Pruszcz Gdański, a także elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeń umieszczonego na stronie
internetowej www.pruszczgdanski.pl
. Zgłoszenia te będą rejestrowane i analizowane pod kątem zasadności.
2. Termin zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zaistnienia
nieprawidłowości.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2015 roku 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 przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski

