DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia środa, 11 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 5829

Data: 11.12.2019 13:59:21

UCHWAŁA NR XIV/129/2019
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28 listopada 2019 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku
RADA MIEJSKA JASTARNI
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się na terenie Gminy Jastarnia 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.
2. Określony w ust. 1 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczy nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych, w odniesieniu do których w drodze odrębnej uchwały Gmina
Jastarnia przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Treść uchwały pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw;
3) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2. Pod pojęciami użytymi w uchwale należy rozumieć:
1) nieruchomość - zgodnie z art. 46 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
2) przez nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy należy rozumieć nieruchomość zabudowaną
budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych;
3) przez nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszańcy,
a powstają odpady komunalne zwaną dalej „nieruchomością mieszaną” należy rozumieć nieruchomość
zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych z częścią
nie służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub
nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem
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nie służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną nieruchomości wykorzystywaną do celów
działalności gospodarczej;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – wyselekcjonowana z odpadów komunalnych frakcja odpadów
pochodząca z remontów i rozbiórek niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych, niezawierająca odpadów niebezpiecznych;
5) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów – gromadzenie przez właściciela nieruchomości
w przystosowanych do tego pojemnikach odpadów oraz przekazywanie do odbierania wymienionych
w par. 3 ust. 2 niniejszej uchwały odpadów, pod warunkiem, że masa odpadów innych niż wskazane do
zbierania w danym pojemniku nie przekracza 5 % ogólnej masy odpadów w danym pojemniku;
6) przez „opłatę” należy rozumieć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną na rzecz
Gminy Jastarnia przez właściciela nieruchomości. Środki pochodzące z opłat gmina gromadzi na
wyodrębnionym rachunku bankowym;
7) przez „wykonawcę” należy rozumieć przedsiębiorcę wpisanego do prowadzonego przez Burmistrza
Jastarni rejestru działalności regulowanej, z którym Gmina Jastarnia podpisała umowę na odbieranie
odpadów albo umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
8) przez „gminę” należy rozumieć Gminę Jastarnia.
§ 3. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
wykonawca odbierać będzie z terenu nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie odbioru
odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w każdej ilości;
2) selektywnie zbierane odpady szkła, papieru, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, tworzywa
sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
w każdej ilości;
3) żużli i popiołów pochodzących z urządzeń grzewczych, w każdej ilości;
2. Wykonawca realizujący usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych innych niż odpady budowlane
i rozbiórkowe obowiązany jest odebrać z terenu nieruchomości pojemniki z niesegregowanymi (zmieszanymi )
odpadami komunalnymi, worki z selektywnie zbieranymi odpadami szkła, papieru, odpadów opakowaniowych
z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących
odpady komunalne oraz dostarczyć na teren nieruchomości worki do gromadzenia selektywnie zbieranych
odpadów w ilości i asortymencie odpowiadającym liczbie przekazanych worków z selektywnie zebranymi
odpadami, a także odebrać pojemniki z żużlami i popiołami pochodzącymi z urządzeń grzewczych.
Wykonawca obowiązany jest odebrać z terenu nieruchomości napełnione pojemniki na odpady i odstawić je na
teren nieruchomości po opróżnieniu. Wykonawca obowiązany jest do zebrania odpadów leżących na terenie
ulic, chodników, altanek śmietnikowych itp., jeżeli ich zaśmiecenie jest wynikiem prowadzonej przez niego
działalności.
3. Wykonawca może w porozumieniu z gminą odmówić odebrania z terenu nieruchomości odpadów, jeżeli
ich rodzaj lub ilość w uzasadniony sposób wskazują, że nie zostały one wytworzone na terenie tej
nieruchomości.
4. Wykonawca może w porozumieniu z gminą odmówić odebrania z terenu nieruchomości odpadów, jeżeli
zgromadzone zostały w sposób niezgodny z postanowieniami par. 3 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jastarnia albo stanowiące własność właścicieli nieruchomości pojemniki do
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych są uszkodzone w stopniu
uniemożliwiającym zmechanizowany rozładunek pojemnika.
§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości
mieszanych wykonawca odbierać będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach określonych
w ogłoszeniu Burmistrza Jastarni meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczne
i elektroniczny, zużyte urządzenia zawierające freony, zużyte opony.
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2. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych zamierzający przekazać do
odbioru odpady wskazane w ust. 1 winni zawiadomić o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów Urząd Miejski
w Jastarni w sposób i terminie wskazanym w ogłoszeniu Burmistrza Jastarni oraz zgromadzić odpady przed
nieruchomością przy drodze umożliwiającej wykonawcy dojazd celem odbierania odpadów w sposób
nieograniczający ruchu pieszych i pojazdów.
3. Wykonawca obowiązany jest odebrać z terenu odpady wskazane w ust. 1 terminie wskazanym
w ogłoszeniu Burmistrza Jastarni oraz posprzątać miejsce zgromadzenia odpadów z ich pozostałości.
4. Odpady wskazane w ust. 1, których zgłoszenia właściciele nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości mieszanych nie dokonali w sposób wskazany w ust. 2 mogą zostać nie odebrane przez
przedsiębiorcę. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych obowiązani są do
ponownego zgromadzenia wystawionych odpadów na terenie własnej nieruchomości.
§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości
mieszanych odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością określona w załączniku do uchwały.
2. Wykonawca opracowuje i przekazuje Burmistrzowi Jastarni harmonogram odbioru odpadów nie później
niż 15 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy harmonogram. Harmonogram winien być logicznie
skonstruowany, tak aby odbiór odpadów był regularny i powtarzalny.
3. Burmistrz Jastarni podaje do publicznej wiadomości za pomocą biuletynu informacji publicznej gminy,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz Informatora Miejskiego harmonogram odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych. Dopuszcza się zmianę
terminu odbioru odpadów w stosunku do dni wskazanych w harmonogramie w przypadku wystąpienia zdarzeń
losowych uniemożliwiających realizację przez wykonawcę usługi w sposób zgodny z harmonogramem.
4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu wskazanym w harmonogramie nie później niż do godziny 14:30
do zebrania z terenu nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych niesegregowanych
i selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli na terenie tych
nieruchomości.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych obowiązani są do
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojęcie prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów określone jest w par. 2 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jastarnia.
2. Wykonywanie przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych obowiązku
selektywnego zbierania odpadów kontrolowane będzie przez wykonawcę odbierającego odpady. Zgłoszone
przez wykonawcę naruszenie obowiązku przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości
mieszanych potwierdzane będzie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Jastarni.
3. W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości mieszanej jednokrotnie
w ciągu miesiąca nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny na właściciela nieruchomości może zostać nałożona opłata podwyższona za miesiąc, w którym
nastąpiło niewypełnienie obowiązku. Opłata podwyższona w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej
Jastarni nakładana jest na właściciela nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości mieszanej przez
Burmistrza Jastarni w drodze decyzji.
§ 7. 1. Gmina prowadzi przy ul. Adama Mickiewicza 125 w Jastarni Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. Burmistrz Jastarni podaje do publicznej wiadomości za pomocą biuletynu informacji publicznej gminy,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz Informatora Miejskiego lokalizację PSZOK, dni
i godziny przyjmowania, ilości i rodzaje przyjmowanych w PSZOK selektywnie zbieranych odpadów.
3. Ustala się, że w zamian za opłatę właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych
mogą bez dodatkowej opłaty, poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów z terenu nieruchomości
przekazywać do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne wskazane w ust. 4.
4. W PSZOK przyjmowane będą następujące ilości i rodzaje odpadów:
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1) selektywnie zbierane odpady szkła, papieru, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, tworzywa
sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
w każdej ilości;
2) żużle i popioły pochodzące z urządzeń grzewczych, w każdej ilości;
3) pochodzące z gospodarstw domowych przeterminowane lek i chemikalia, w każdej ilości;
4) pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne obejmujące: resztki farb, lakierów, żywic,
środków do konserwacji i ochrony drewna, oraz opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące
i opakowania po nich; pozostałości po środkach dezynfekcji i dezynsekcji i opakowania po nich; zbiorniki
po aerozolach, środki ochrony roślin i opakowania po nich; lampy fluoroscencyjne oraz inne odpady
zawierające rtęć; baterie i akumulatory; zużyte tonery i kartridże do sprzętu biurowego; przepracowane
oleje silnikowe i przekładniowe i opakowania po nich, w każdej ilości;
5) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi odpady, w szczególności igieł i strzykawek, w każdej ilości;
6) pochodzącego z gospodarstw domowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urządzeń
zawierających freony;
7) pochodzących z gospodarstw domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8) pochodzących z gospodarstw domowych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne, w ilości do 1 m3 na rok;
9) pochodzących z gospodarstw domowych zużytych opon, w ilości do 4 sztuk na rok;
10) pochodzących z gospodarstw domowych odpadów tekstyliów i odzieży.
5. W PSZOK przyjmowane będą odpady wyłącznie dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości mieszanych, na których wytworzone zostały odpady.
6. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość w uzasadniony sposób
wskazuje, że odpady wskazane w ust. 4 pkt 1) i 2) nie zostały dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości mieszanych, na których wytworzone zostały odpady. Operator PSZOK może
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość w uzasadniony sposób wskazuje, że odpady wskazane
w ust. 4 pkt 3) - 10) nie zostały wytworzone w gospodarstwach domowych.
§ 8. 1. W zamian za opłatę gmina prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną odnoszącą się do
gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Kampania obejmuje, co najmniej:
1) informację o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikająca z regulacji prawnych w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) informację o sposobach realizacji przez Gminę Jastarnia regulacji prawnych w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi;
3) informację o sposobie i zakresie wypełniania składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji
o wysokości opłaty;
4) edukacją w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i selektywnej zbiórki odpadów.
3. W zamian za opłatę gmina administruje systemem gospodarki odpadami.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych zgłaszają do Urzędu
Miejskiego w Jastarni przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez wykonawcę odbierającego odpady
osobiście, pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga
późniejszego potwierdzenia przez zgłaszającego w wyżej wskazanych formach.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych zgłaszają do Urzędu Miejskiego
w Jastarni przypadki nieprawidłowego działania PSZOK osobiście, pisemnie, drogą elektroniczną lub
telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga późniejszego potwierdzenia przez zgłaszającego
w wyżej wskazanych formach.
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§ 10. Traci moc uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–6–

Poz. 5829

Załącznik do Uchwały nr XIV/129/2019
Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.11.2019r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych.
Rodzaj odpadów
komunalnych

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Szkło

Papier, tektura,
odpady
opakowaniowe z
papieru i tektury
Tworzywa
sztuczne, metale,
opakowania
wielomateriałowe
Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

Żużle i popioły
pochodzące z
urządzeń
grzewczych

Sposób gromadzenia / odbioru
odpadów
Nieruchomości Nieruchomości
na których
mieszane
zamieszkują
mieszkańcy

Pojemniki właściciela
nieruchomości / bezpośrednio z
nieruchomości

Częstotliwość odbioru odpadów
Nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości mieszane

wrzesień maj

czerwiec sierpień

wrzesień maj

czerwiec sierpień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio z
nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio z
nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio z
nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Worki dostarczane przez
wykonawcę / bezpośrednio z
nieruchomości
Do PSZOK

1 x dwa
tygodnie

Pojemniki właściciela
nieruchomości / bezpośrednio z
nieruchomości

1 x tydzień

1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

W godzinach otwarcia punktu.
1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x tydzień

1 x dwa
tygodnie

1 x tydzień

W godzinach otwarcia punktu.
1 x miesiąc

1 x tydzień

w godzinach otwarcia punktu
Do PSZOK

1 x tydzień

1 x miesiąc

