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UCHWAŁA NR XXX.220.2016
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi 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 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu
wynikającym z treści załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 1632).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik do Uchwały Nr XXX.220.2016
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 listopada 2016 r.
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA
TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

§ 1.
1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości, w
każdej wytworzonej ilości rocznie następujące frakcje odpadów:
A. Zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
B. Zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub workach następujące frakcje odpadów: papier i tektura
oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, szkło oraz opakowania ze szła,
tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, popiół.
§ 2.
1. Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez właściciela nieruchomości
zamieszkałej odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w
następujących ilościach:
A. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone – w
każdej wytworzonej ilości rocznie;
B. Odpady wielkogabarytowe – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
C. Przeterminowane leki – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
D. Chemikalia – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
E. Zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
F. Zużyte opony małogabarytowe – w ilości 6 szt. rocznie od właściciela nieruchomości;
G. Zużyte opony wielkogabarytowe – w ilości 2 szt. rocznie od właściciela nieruchomości;
H. Odpady budowlane i remontowe – w ilości 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości;
I. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
J. Popiół – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
§ 3.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w pojemniki oraz worki do gromadzenia
powstających odpadów komunalnych w ilości zapewaniającej odpowiednie zgromadzenie ilości powstałych
odpadów na danej nieruchomości.
§ 4.
1. Odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o których mowa
w § 1 ust. 1 lit. A odbywać się będzie przez podmiot odbierający odpady komunalne
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w terminach określonych w harmonogramie, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników
jednak co najmniej raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i co najmniej raz w tygodniu w
przypadku zabudowy wielorodzinnej.
2. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych o których mowa w § 1 ust. 1 lit. B z terenu
nieruchomości jedno i wielorodzinnych odbywać się będzie przez podmiot odbierający odpady komunalne w
terminach określonych w harmonogramie jednak nie rzadziej niż:
A. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – co najmniej raz na dwa tygodnie;
B. Tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe –
co najmniej raz na dwa tygodnie;
C. Szkło oraz opakowania ze szkła – co najmniej raz na dwa tygodnie;
D. Popiół – raz w miesiącu w okresie od września do maja.
§ 5.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będzie świadczył usługi od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00, przyjmując dostarczone
selektywnie zebrane odpady o których mowa w § 2 po uprzednim ustaleniu właściciela nieruchomości z której
dostarczane będą odpady.
§ 6.
Co najmniej dwa razy w roku przeprowadzana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzenie akcji każdorazowo zostanie
poprzedzone poinformowaniem o terminie i sposobie jej przeprowadzenia przez podmiot odbierający odpady
komunalne.
§ 7.
W przypadku stwierdzenia przez właściciela nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne działającego na zlecenie gminy lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgłoszenia należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, przez złożenie w
biurze obsługi interesantów, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sztum@sztum.pl

