UCHWAŁA NR XVI/111/2016
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie 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 podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Liniewo i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odpady komunalne zmieszane
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
odbierający odpady odbierze odpady zmieszane w każdej ilości, która zostanie umieszczona w
pojemnikach lub workach na odpady zmieszane,
2. W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunale odbierający odpady, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości
wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i
wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania lub decyzji, o której mowa w art. 6o
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, odbierający odpady odbierze odpady zmieszane w każdej ilości, która
zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane,
4. W przypadku jednostkowego wytworzenia większej ilości odpadów niż określono w ust. 2,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć dodatkową deklarację na zwiększoną ilość
odpadów zmieszanych.
Odpady komunalne selektywnie zbierane
§3
1. W zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości na terenie gminy, odbierający
odpady, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak:
a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale w każdej ilości, która
zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach na odpady tego rodzaju;
b) szkło w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach na odpady tego
rodzaju;
c)odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone tj. w sezonie letnim, a w pozostałym
okresie do PSZOK-u lub do pojemnika z odpadami zmieszanymi w każdej ilości, która zostanie
umieszczona w pojemnikach lub workach na odpady bio;
d) przeterminowane leki i chemikalia, w każdej ilości, która zostanie dostarczona do PSZOK;
e) zużyte baterie i akumulatory, w każdej ilości, która zostanie dostarczona do PSZOK;

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w każdej ilości, która zostanie dostarczona do PSZOK;
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w każdej ilości, która zostanie dostarczona do PSZOK;
h) zużyte opony, w ilości do 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy, która zostanie
dostarczona do PSZOK;
i)odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów
występujących w stanie naturalnym, w ilości do 0,6 m3/gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy,
która zostanie dostarczona do PSZOK;
j) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym w sezonie zimowym, a w pozostałym okresie
do PSZOK-u lub do pojemnika z odpadami zmieszanymi, w każdej ilości.
2. Uprawnienie do obniżenia opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny przysługuje, gdy
odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół są
zbierane, w ilości co najmniej:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - 70% objętości odebranych odpadów
zmieszanych,
b) dla nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy - 70% objętości odebranych odpadów
zmieszanych.
3. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania,
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne i
powiadomi o tym gminę.
4. Dwa kolejne powiadomienia lub trzy powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, przez
podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach
do selektywnego zbierania odpadów, będzie dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.
5. Jedno powiadomienie w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o
umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania
odpadów, będzie dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, skutkowało
naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady komunalne zmieszane.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część
roku, odbierający odpady, odbierze odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż raz na cztery
tygodnie w sezonie zimowym, a w okresie letnim nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. W zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne odbierający odpady, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością
określoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, lecz nie mniejszą niż 1
raz na miesiąc, a w miesiącach letnich nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
3. Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy może zadeklarować, częstszy
odbiór odpadów.
4. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje odbierający odpady w porozumieniu z
Gminą Liniewo, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz oczekiwaną częstotliwość odbierania
odpadów.

Odpady komunalne selektywnie zbierane.
§ 5. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy odbierający
odpady, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane, z częstotliwością nie mniejszą niż:
a)odpady selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
odbierane są nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,
b) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym odbierane są w sezonie zimowych nie
rzadziej niż raz na cztery tygodnie, w pozostałym okresie do PSZOK-u lub do pojemnika na odpady
zmieszane,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone odbierane są w sezonie letnim nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, w pozostałym okresie do PSZOK-u lub do pojemnika na odpady zmieszane.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje odbierający
odpady w porozumieniu z Gminą Liniewo, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania
selektywnego, ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia.
3. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 2 zostaną podane do publicznej
wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy w aktualnościach, tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Harmonogram zostanie także przekazany przez odbierającego
odpady bezpośrednio do właściciela nieruchomości.
4. Odpady komunalne zbierane selektywnie, o których mowa § 3 ust 1, a w szczególności
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 odbierane przez cały rok w PSZOK-u.
5. Zgodnie z harmonogramem, w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz
selektywnie zbieranych powstałych na nieruchomościach, pojemniki, worki winny być wystawione
w sposób umożliwiający ich odbiór.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych ( PSZOK).
2. Lokalizacja PSZOK-u oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej
Gminy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
3. Odpady do PSZOK-u należy dostarczyć własnym transportem.
4. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady
wielomateriałowe, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano rozbiórkowe,
odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, z ograniczeniem ilości odpadów zużytych opon w ilości do 4 sztuk/
gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy oraz odpadów budowlano – rozbiórkowych w ilości do
0,6 m3/gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy
6. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający jest zobowiązany do ich
posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 10.
7. Wszystkie pojemniki, worki i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj
odpadów, które należy w nich umieszczać.
8 Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, workach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
9. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, workach i
urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w przypadku jeżeli rodzaj odpadów i ich ilość
wskazują na to, że są to odpady inne niż komunalne obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia

odpadów nieodpłatnie lub pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 10.
10. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na
wjeździe do PSZOK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik jest także dostępny na stronie
internetowej urzędu gminy.
Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, odbierający odpady lub gmina, wyposaży nieruchomości
w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych takich jak: odpady zmieszane, papier i
opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji
oraz popioły, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod
uwagę sposób zbierania odpadów, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Liniewo i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 4 i 5.
2. Urządzeniami do zbierania odpadów komunalnych są: pojemniki, worki lub inne urządzenia
przystosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów stanowiące lokalne punkty
selektywnego zbierania.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami lub odbioru odpadów, właściciel nieruchomości może zgłosić reklamację na
następujących zasadach:
1) reklamacja powinna być zgłoszona w ciągu 3 dni od zaistnienia kwestii spornej;
2) reklamacja może być zgłoszona telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej do
Urzędu Gminy w Liniewie;
3) zgłoszenie reklamacji nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów;
4) termin rozpatrzenia reklamacji ustala się na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
5) informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w formie pisemnej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2017.
Przewodniczący Rady Gminy Liniewo
Wiesław Szarmach

U ZASAD N I E N I E
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa
w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Uchwała określa m. in. ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z
art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powyższa uchwała została
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie.

