
UCHWAŁA NR XLIII.363.2022 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 12 września 2022 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6r ust. 3,3a, 3b, 3c i 3d w związku z art.3 
ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane 
są następujące rodzaje odpadów: 

1) papier - w każdej ilości, 

2) metale - w każdej ilości, 

3) szkło - w każdej ilości, 

4) tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w każdej ilości, 

6) bioodpady - w każdej ilości od właścicieli, którzy nie deklarują kompostowania w przydomowych 
kompostownikach na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

7) pozostałe po segregacji odpady zmieszane - w każdej ilości, 

8) popiół - w każdej ilości. 

2. Z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, odbierane są: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, pozostałe po 
segregacji niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości. 

3. Na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów w ramach uiszczonej opłaty dostarczane są worki o, których 
mowa w uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr XLIII.362.2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Człuchów, z zastrzeżeniem 
zawartym w §3 ust. 5 regulaminu. 

4. Z terenu nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są odpady takie jak: 
zużyte meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilościach 
zgromadzonych na dzień odbioru. 

5. W zamian za uiszczoną opłatę możliwe jest dostarczanie do aptek na terenie miasta, które wyposażono 
w pojemniki, przeterminowanych lekarstw. 

6. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości: 

1) papier z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej odbierany jest jeden raz 
w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim, 

2) metale z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej odbierane są jeden raz 
w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim, 

3) tworzywa sztuczne z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej odbierane są jeden 
raz w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz szklane z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy 
wielorodzinnej odbierane są jeden raz w miesiącu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie 
letnim, 
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5) bioodpady z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są dwa razy w tygodniu w okresie 
od kwietnia do października oraz jeden raz w tygodniu w okresie od listopada do marca, 

6) pozostałe po segregacji odpady zmieszane z terenu zabudowy jednorodzinnej odbierane są jeden raz 
w tygodniu, z terenu zabudowy wielorodzinnej dwa razy w tygodniu, 

7) popioły odbierane są jeden raz w tygodniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, 
grudzień, dwa razy w miesiącu w miesiącach: kwiecień, wrzesień oraz jeden raz w miesiącu w miesiącach: 
maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

8) zużyte meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są 
jeden raz na kwartał. 

7. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustala się na 
raz w miesiącu: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  
bioodpady, pozostałe po segregacji niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz raz w roku odpady 
wielkogabarytowe. 

8. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na 
poszczególnych ulicach i osiedlach miasta następuje w wyznaczonych harmonogramem dniach tygodnia, który 
sporządzany i aktualizowany jest przez przedsiębiorcę świadczącego usługi dla gminy. 

9. 1. W sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy odbiór odpadów nie jest prowadzony. 

2. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest 
pierwszy roboczy dzień następujący po dniu wolnym od pracy. 

10. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych nieruchomości  
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, do gromadzenia odpadów w postaci: papieru, metali 
i tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła, bioodpadów dostarczane będą 
worki w ilości wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. Worki na pozostałe 
po segregacji odpady zmieszane właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i wystawia do 
odbioru z pozostałymi odpadami. 

11. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Kiełpinie przyjmuje odpady komunalne wytworzone 
wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałych i na nieruchomościach, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe . 

2) PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr XLIII.362. 
2022 r. z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Człuchów, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zamiaru przekazania 
odpadów prowadzącemu PSZOK, w celu ustalenia dnia i godziny przyjęcia w punkcie. 

3) Odpady przyjęte do PSZOK podlegają selektywnemu złożeniu w wyznaczonych miejscach i urządzeniach 
przez osoby dostarczające. 

4) Odpady, które nie zostały posegregowane w gospodarstwach domowych i nieruchomościach, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe ,  nie mogą zostać przyjęte w formie zmieszanej, obowiązkiem osoby dostarczającej jest 
posegregowanie ich na terenie PSZOK lub na terenie własnej nieruchomości i ponowne dostarczenie 
w odpowiedniej formie. 

5) Bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach, korzystają ze zwolnienia w części z opłaty i nie 
ponoszą z tego tytułu kosztów w ramach gminnego systemu nie są przyjmowane w PSZOK, z wyjątkiem 
wcześniejszego złożenia korekty deklaracji w tym zakresie, która nie uwzględnia zwolnienia z części 
opłaty. 

12. Odpady komunalne odebrane z terenu nieruchomości oraz przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Kiełpinie w ramach uiszczonej opłaty transportowane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Nowym Dworze lub innego uprawnionego podmiotu do dalszego przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) 
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13. Właściciel lub użytkownik nieruchomości może zgłosić niewłaściwy sposób świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub PSZOK pisemnie lub telefonicznie osobie zajmującej 
stanowisko do spraw ochrony środowiska niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, nie później jednak niż dwa dni od chwili stwierdzenia nieprawidłowości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV.280.2021r. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. 
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. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 
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UZASADNIENIE 

Niniejsza uchwała ściśle związana jest z regulaminem utrzymania czystości i porządku, do którego się 

odwołuje, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania jej brzmienia do zmienionego regulaminu. 
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