UCHWAŁA NR XXIII.276.2012
RADY GMINY USTKA
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku: Nr 142 poz. 1591; z 2002
roku: Nr 3 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr
17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 218; z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111; z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 241; z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230;
z 2011 roku: Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149
poz. 887; z 2012 roku: poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz.
391)
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1.
1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych
dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Przez mieszkańca rozumie się osobę przebywającą na terenie Gminy Ustka:
1) na pobyt stały;
2) na inny pobyt, niż stały, jeżeli osoba ta przebywa na terenie Gminy Ustka nieprzerwanie
przez conajmniej 24 godziny, z wyłączeniem pobytu w obiektach użyteczności publicznej,
takich jak:
a) szkoły, przedszkola i żłobki;
b) domy opieki, domy rencistów, itp.;
c) domy studenckie, internaty, bursy, hotele i inne obiekty zamieszkania zbiorowego
z wyjątkiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
d) sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty;
e) szpitale, hospicja, itp.;
f) dworce kolejowe i autobusowe;
g) inne obiekty o podobnych, jak wyżej funkcjach.
§2.
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są
powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkuja mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane – w ilości do 30 litrów tygodniowo na osobę,
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2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Ustka - w każdej ilości,
3) odpady z papieru, zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Ustka – w każdej ilości,
4) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób
selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ustka - w każdej ilości.
§3.
1. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:
Nieruchomości
mieszkalne, na których
zlokalizowane są więcej
niż cztery lokale

Lp.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne, na których
zlokalizowane są nie więcej niz cztery
lokale

1

zmieszane odpady komunalne

co najmniej 1 raz na dwa tygodnie

co najmniej jeden raz
w tygodniu

2

szkło

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz
w miesiacu

3

papier, metale, opakowania
wielomateriałowe

co najmniej 1 raz na kwartał

co najmniej 1 raz
w tygodniu

4

tworzywa sztuczne

co najmniej 1 raz w miesiacu

co najmniej 1 raz
w tygodniu

5

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

6

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

za każdym razem , w przpadku zaistnienia potrzeby pozbycia sie odpadu

7

zużyte opony

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

8

powstajace w gospodarstwach
domowych przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

9

komunalne odpady zielone ulegające
biodegradacji

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
z uwzglednieniem warunków sanitarno - porządkowych

10

odpady rozbiórkowe, remontowe
i budowlane

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się zakazu

2. W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na użytkach rolnych, dopuszcza się
pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz na
miesiąc.
§4.
1. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w tabeli określonej w §3 ust. 1, poz.
1-4 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Gminą Ustka przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina Ustka zawarła umowę na odbiór i zagospodarowane
odpadów. Harmonogram udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka,
na stronie http://bip.ustka.ug.gov.pl .
2. Odbiór odpadów nie będzie następował w dni ustawowo wolne od pracy.
3. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy,
następujący po dniu wolnym.
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§5.
Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka,
traktowane są jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następuje
w ilości, która po uwzglednieniu pozostałych zebranych odpadów nie przekroczyła ilości
określonej w § 1 pkt 1.
§6.
1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów określonym dalej jako PSZOK, zlokalizowanym
na terenie Gminy Ustka, przyjmuje się następujace odpady komunalne:
a) odpady wielkogabarytowe;
b) odpady rozbiórkowe, remontowe i budowlane;
c) przeterminowane leki;
d) zużyte baterie;
e) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji
drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne
i akumulatory;
f) zużyte opony;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
h) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Ustka, na stronie http://bip.ustka.ug.gov.pl.
3. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do
PSZOK przez ich wytwórców.
4. Przedsiębiorca zajmujacy się obsługą PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich
rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają
mieszkańcy.
§7.
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK
przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości określonych w § 1, następujace ilości
odpadów:
a) odpady wielkogabarytowe - bez ograniczeń;
b) odpady rozbiórkowe, remontowe i budowlane - do 5 Mg w roku kalendarzowym;
c) przeterminowane leki - bez ograniczeń;
d) zużyte baterie - bez ograniczeń;
e) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji
drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne
i akumulatory - bez ograniczeń;
f) zużyte opony - bez ograniczeń;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń.
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h) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji - do 0,5 Mg w roku kalendarzowym.
§8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 roku.
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