
UCHWAŁA NR XIX/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 19 maja 2016 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2016 poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz Komisji 
Finansowo – Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej – Rada Miejska w Tczewie uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, na terenie Gminy Miejskiej Tczew, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 

Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w każdej 
ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

§ 3. 

Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie 
jak: makulatura, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone (trawa, 
gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym tj. od 1 kwietnia do 30 listopada,), w każdej ilości, 
która zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, które do ogrzewania lub podgrzewania wody stosują paliwa stałe, przedsiębiorca na 
zlecenie gminy, odbierze selektywnie zebrane popioły.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady wielkogabarytowe oraz choinki po 
okresie Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia do 15 lutego), w ramach „wystawek”.

4. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania, 
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i 
powiadomi gminę o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

5. W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale), 
odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym tj. od 1 kwietnia do 30 
listopada), popiołów, odpadów wielkogabarytowych, choinek po okresie Bożonarodzeniowym (od 1 
stycznia do 15 lutego),  w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady 
komunalne powiadomi gminę o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Id: 80B00660-6C49-403F-9068-AA5C494127FC. Podpisany Strona 1



6. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu roku 
kalendarzowego, powiadomienia gminy, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, o naruszeniu 
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za 
odpady zmieszane.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. 

Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane nie rzadziej 
niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 1 raz na tydzień,

b) dla zabudowy wielorodzinnej:  1 raz na tydzień.

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, opracuje przedsiębiorca 
odbierający odpady, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i wielkość 
pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 

Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane; 
takie jak makulatura, szkło, tworzywa, metale, odpady wielomateriałowe, odpady zielone i popioły nie 
rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) makulatura: jeden raz na miesiąc,

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na miesiąc,

c) szkło: jeden raz na kwartał,

d) odpady zielone (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.)  jeden raz na dwa tygodnie, w sezonie 
wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada),

e) popioły: jeden raz na dwa tygodnie, w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) 
oraz jeden raz na miesiąc  poza sezonem grzewczym,

f) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  choinki po okresie 
Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia do 15 lutego), w ramach „wystawek” – raz w tygodniu tj. 
co poniedziałek.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) makulatura: jeden raz na dwa tygodnie,

b) szkło: jeden raz na miesiąc,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na dwa tygodnie,

d) odpady zielone (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.) jeden raz na dwa tygodnie, w sezonie 
wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada),

e) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) 
oraz jeden raz na miesiąc poza sezonem grzewczym.

f) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  choinki po okresie 
Bożonarodzeniowym (od 1 stycznia do 15 lutego), w ramach „wystawek” – raz w tygodniu tj. 
co poniedziałek.
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2. Przeterminowane leki z aptek pochodzące od mieszkańców – na bieżąco tj. na wezwanie 
telefoniczne, zarządzającego apteką, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje przedsiębiorca 
odbierający odpady, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie 
oraz poziom zapełnienia.

§ 6. 

1. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust 2 i § 5 ust. 3 zostaną podane do wiadomości 
mieszkańców, poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz gminy.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina zapewnia także możliwość dostarczenia odpadów komunalnych obejmujących: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, a także 
odpady zielone do tzw. „centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”  lub 
inaczej zwanego PSZOK.

3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:

a) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli

b) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK.

Należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie pisemnie na adres Urząd Miejski Pl. 
Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,  telefonicznie na nr tel. 58 77 59 437 lub elektronicznie na adres 
mikulak@um.tczew.pl

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez centralny punkt selektywnego

zbierania odpadów komunalnych

§ 7. 

1. W zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, gmina 
organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwany w dalszej części uchwały 
PSZOK.

2. PSZOK jest zlokalizowany przy ulicy Rokickiej 5A (przy wjeździe do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie).

3. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK określone są 
szczegółowo w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest 
dostępny na stronie internetowej www.zuostczew.pl

4. Operatorem PSZOK jest Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

5. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady 
selektywnie zebrane takie jak: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady 
wielomateriałowe, opony, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt  elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone.

7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady 
rozbiórkowe i budowlane, w ilości do 1 m3, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu 
budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

8. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano - rozbiórkowych w formie zmieszanej, 
mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z 
cennikiem, o którym mowa w ust 14.

9. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano - rozbiórkowych w ilości większej, niż 
określono w ust. 7, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w 
cenniku, o którym mowa w ust 14, ponad ilość zwolnioną z opłaty.

10. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Id: 80B00660-6C49-403F-9068-AA5C494127FC. Podpisany Strona 3



11. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

12. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują 
rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.

13. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub 
urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów 
nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 14.

14. Operator PSZOK umieszcza cennik oraz regulamin za odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej – www.zuostczew.pl

Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 8. 

Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy:

1) w pojemniki do odpadów zmieszanych,

2) w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: 
makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, 
popioły, w ilości dostosowanej do ilości odpadów, sposobu zbierania odpadów oraz częstotliwości 
opróżniania nie rzadszą niż określono w § 4 i § 5 oraz utrzymania tych pojemników w należytym 
stanie technicznym porządkowym i sanitarnym.

§ 9. 

W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania 
gospodarką odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 

Traci moc uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2015 r. 
poz. 258).

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Tczewie

Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016 poz. 250) zobowiązała Gminę Miejską Tczew do zmiany uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadzając zmiany w art. 6r.
Ustawa wprowadziła m.in. konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Wprowadzony został również zapis dotyczący konieczności opiniowania projektu uchwały
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na
podstawie art. 6r zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodnie z przepisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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