
UCHWAŁA NR XLIII/260/2018
RADY GMINY GARDEJA

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2a,  ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kwidzynie, Rada Gminy Gardeja uchwala, 
co następuje:

§ 1. 
1. Uchwała określa 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.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane są powstałe w nieruchomościach zamieszkałych „u źródła”:

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości.

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

3) odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu (puszek), oraz opakowania 
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, bioodpady oraz 
opakowania ulegające biodegradacji, a także  popiół zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gardeja – w każdej ilości,

4) 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.

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, bioodpady i opakowania ulegające 
biodegradacji - w przypadku braku możliwości ich kompostowania na nieruchomości – 
w każdej ilości.

3. 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 
zmieszane, a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej segregowania odpadów 
naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów zmieszanych określona w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Gardeja przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego 
zbierania odpadów.

4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli powinno być prowadzone z następującą 
częstotliwością:
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1) komunalne odpady zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym raz na dwa tygodnie.

2) komunalne odpady zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym raz na tydzień.

3) odpady ze szkła w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym raz na dwa 
miesiące.

4) odpady z papieru i tektury w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym raz na dwa 
miesiące.

5) 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) odpady z tworzywa sztucznego, metalu oraz opakowań wielomateriałowych w zamian 
za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym i wielorodzinnym przyjmowane są w okresie od czerwca do sierpnia dwa razy 
w miesiącu natomiast w pozostałym okresie raz w miesiącu.

7) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, bioodpady i opakowania ulegające 
biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – od kwietnia do października raz na 
dwa tygodnie, od listopada do marca raz w miesiącu.

8) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, bioodpady i opakowania ulegające 
biodegradacji w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – od kwietnia do października raz na 
tydzień, od listopada do marca raz na dwa tygodnie.

9) popiół w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym i wielorodzinnym przyjmowany jest w okresie od listopada 
do marca dwa razy w miesiącu. W pozostałych okresie raz w miesiącu  z wyjątkiem czerwca  
i sierpnia.

5. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 
wielkogabarytowych, w tym 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.

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

7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych 
odpadów z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu (puszek), odpadów ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów zielonych, bioodpadów i opakowań ulegających biodegradacji,  oraz 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odbieranych bezpośrednio „u źródła” z posesji jest 
publikowany na stronie internetowej gminy Gardeja.
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§ 2. 
1. Przyjmowanie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez właściciela 

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

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

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

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

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

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

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

7) odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp.) – 
w każdej wytworzonej ilości rocznie;

8) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, bioodpady oraz opakowania ulegające 
biodegradacji w przypadku braku możliwości ich kompostowania na nieruchomości oraz w 
przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości  - w każdej 
ilości rocznie;

9) popiół w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości –  
w każdej wytworzonej ilości rocznie;

10) odpady i opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania 
wielomateriałowe w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru 
z nieruchomości - w każdej wytworzonej ilości rocznie.

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

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

§ 3. 
Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych:

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą w formie pisemnej 
zgłaszać Wójtowi Gminy Gardeja przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od 
dnia ich zaistnienia;
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3) w piśmie dotyczącym przypadku niewłaściwego świadczenia usług należy zawrzeć opis 
przypadku i datę jego zaistnienia, a także wskazać imię i nazwisko oraz adres właściciela 
nieruchomości, której przypadek dotyczy. Pisma należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
Gardeja, przy ul. Kwidzyńskiej 27, 82-520 Gardeja, osobiście lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@gardeja.pl.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 5. 
Traci moc uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 czerwca 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.07.2016r., poz. 2661).

§ 6. 
Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Edward Cykał

Id: 14850BA0-69EA-4D6C-A2E2-9A5C1BA9818F. Podpisany Strona 4



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała 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 ma na celu zastąpienie

dotychczasowej uchwały uchwałą dostosowaną do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych

frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19).

W dniu 14 września 2018 roku pismem nr OŚiGR.II.6232.1.2018 Wójt Gminy Gardeja

przekazał do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kwidzynie

projekt przedmiotowej uchwały. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie pismem

z dnia 18 września 2018 roku nr SE.HK.30.4722.57.2018 zaopiniował pozytywnie przedłożony

projekt uchwały nie wnosząc uwag.

Projekt uchwały w tej sprawie został również pozytywnie zaopiniowany przez komisje

Rady Gminy Gardeja.

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.
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