
UCHWAŁA NR XXI/119/2012
RADY GMINY W GARDEI

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 oraz 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze. zm.), Rada Gminy w Gardei 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się 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 na terenie Gminy 
Gardeja, w brzemieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja. 

§ 3. 
Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Gardeja oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Edward Cykał
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/119/2012 

Rady Gminy w Gardei 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

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 na terenie Gminy 
Gardeja. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. 
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 na terenie Gminy 
Gardeja, zwany „Małym Regulaminem”, określa szczegółowe zasady sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gardeja. 

1. Z zorganizowanego w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Gardeja, wyłączone są nieruchomości 
niezamieszkałe m. in. instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nieruchomości 
te zobowiązane są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do 
rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Gardeja. 

2. Zabudowę letniskową, rekreacyjną oraz rodzinne ogrody działkowe należy traktować, jako 
nieruchomości niezamieszkałe i stosować się do ust. 1. 

3. w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są 
powstałe w gospodarstwach domowych: 

a) Komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości. 

b) Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Gardeja – w każdej ilości, 

c) Odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, 
zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Gardeja – w każdej ilości, 

d) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gardeja – w każdej ilości. 

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gardeja przy jednoczesnym 
zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane, jako odpady zmieszana, a przy 
kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia naliczona zostanie opłata jak za odbiór 
odpadów zmieszanych. 
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5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli powinno być prowadzone z następującą 
częstotliwością: 

a) Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym raz na dwa tygodnie, 

b) Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym raz na dwa tygodnie, 

c) Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są raz 
w miesiącu, 

d) Odpady z papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe, 
w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są raz w miesiącu, 

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku, 
w okresie wiosennym oraz jesiennym zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów. 

6. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon odbywać się będzie 
bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela 
nieruchomości miejsca przed bramą lub furtką wejściową, altanki śmieciowej, dostępnego dla 
jednostki wywozowej. 

7. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w ww. miejscach 
w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

8. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych 
odpadów z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielkogabarytowych 
oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odbieranych bezpośrednio „u źródła” z posesji jest 
publikowany na stronie internetowej gminy Gardeja. 

Rozdział 2.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 1. 
1. Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie w punktach selektywnego 
zbierania odpadów, w następujących ilościach: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( AGD i RTV) – w każdej wytworzonej ilości rocznie; 

b) przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach 
ochrony roślin) – w każdej wytworzonej ilości rocznie; 

c) zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje - w każdej wytworzonej ilości 
rocznie; 

d) zużyte opony małogabarytowe (np. od samochodów osobowych) - w każdej wytworzonej ilości 
rocznie; 

e) zużyte opony wielkogabarytowe (np. od ciągników, przyczep) – w każdej wytworzonej ilości 
rocznie; 

f) odpady wielkogabarytowe (np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy itp.) - w każdej 
wytworzonej ilości rocznie; 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp.) - w każdej 
wytworzonej ilości rocznie; 
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h) odpady metalu, inne niż wymienione w pkt. 1b - w każdej wytworzonej ilości rocznie. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej gminy. 
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