
UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 30 listopada 2018 r.

o zmianie uchwały nr XLIII/260/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 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 terenie gminy Gardeja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 2a, ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Kwidzynie Rada Gminy Gardeja uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIII/260/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie przyjęcia 
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 terenie gminy 
Gardeja w ten sposób, że w § 2 ust. 1 uchwały usuwa się pkt 5).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Zbigniew Duszyński
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania gminnych przepisów

dotyczących przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.

992 z późn. zm.) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające

odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpadów pochodzących z produkcji rolniczej w szczególności problemowych obecnie opon od

dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad

komunalny.

Wobec powyższego na mocy niniejszej uchwały zniesiona zostanie możliwość przyjmowania do

PSZOK zużytych opon wielkogabarytowych (np. od ciągników, przyczep).

W dniu 19 listopada 2018 roku pismem nr OŚiGR.II.6232.2.2018 Wójt Gminy Gardeja przekazał

do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kwidzynie projekt

niniejszej uchwały. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie pismem z dnia 28

listopada 2018 roku nr SE.HK.30.4722.80.2018 zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt

uchwały nie wnosząc uwag.
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