
UCHWAŁA NR XLIII.364.2022 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 12 września 2022 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

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 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 6r ust. 4 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. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 
świadczenia oraz wysokość cen za usługi. 

§ 2. Usługa dodatkowa obejmuje zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
dostarczanych do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiełpinie, ponad limit 
określony w §4 ust.2 uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie nr XLIII.362.2022 z dnia 12 września 2022 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 3. Usługa dodatkowa obejmuje zagospodarowanie zużytych opon, dostarczanych do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiełpinie, ponad limit określony w §4 ust.2, 
z zastrzeżeniem §4 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie nr XLIII.362.2022 r. z dnia 12 września 
2022 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 4. 1. Usługi dodatkowe świadczone będą na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy 
dostarczą odpady budowlane i rozbiórkowe lub zużyte opony bezpośrednio do PSZOK w Kiełpinie 
i przekroczą limity, o których mowa w §2 oraz w §3, w związku z czym zobowiązani będą uiścić opłatę za 
usługi dodatkowe. 

2. Właściciele nieruchomości korzystający z usługi dodatkowej, o której mowa w §2 rozliczani będą 
według cen: 

1) odpady o kodzie 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) – 0,45 zł/ kg, 

2) odpady o kodzie 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) 

– 0,63 zł/ kg, 

3) odpady o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 
09 01, 17 09 02 i 17 09 03) – 1,24 zł/ kg. 

3. Właściciele nieruchomości korzystający z usługi dodatkowej, o której mowa w §3 rozliczani będą 
według cen: 

1) odpady o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) z pojazdów osobowych – 0,95 zł/ kg, 

2) odpady o kodzie 16 01 03( zużyte opony) z pojazdów innych niż osobowe – 1,27 zł/ kg. 

§ 5. 1. Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiełpinie (PSZOK), przyjmując 
odpady budowlane i rozbiórkowe lub zużyte opony w ramach usługi dodatkowej zobowiązana jest 
wygenerować z systemu informatycznego obsługującego PSZOK, dokument zlecenia usług dodatkowych 
w dwóch egzemplarzach, na którym zamieszczone będą dane niezbędne do naliczenia opłaty za te usługi. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany podpisać ten dokument, co jest tożsame 
z zobowiązaniem się do wniesienia opłaty na rzecz Gminy, obsługa PSZOK przekazuje jeden egzemplarz 
niezwłocznie do Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 6. Należności za usługi dodatkowe wnoszone będą przez zleceniodawcę na wskazany rachunek bankowy, 
w terminie 14 dni od dnia złożenia zlecenia w PSZOK. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIV.281.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu 
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVI.307.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.281.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu 
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 
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Uzasadnienie 

Ze względu na możliwości organizacyjne i techniczne Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Kiełpinie oraz zwiększającą się z każdym rokiem masę odpadów, która jest dostarczana do 
punktu,  ustanowiono limit wagowy dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Monitorując koszty 
eksploatacji punktu ustalono, że kolejnym rodzajem odpadów, które powinny być limitowane są zużyte 
opony. Obserwując jednorazowe dostawy bardzo duzych ilości opon uznano, że istnieją podstawy do 
przyjęcia, ze mogą to byc odpady niezaliczane do odpadów komunalnych. W zwiazku z czym 
zaproponowano roczny limit 4 sztuk opon z pojazdów osobowych w roku na jedną nieruchomość objetą 
opłatą, a pozostałe traktowane będą jako usługa dodatkowa, w związku z czym do uchwały obowiazującej 
dodano stawkę za zużyte opony, z podziałem na osobowe oraz inne niż osobowe. 

Ceny zostały określone na podstawie kosztów z roku 2020 w przypadku odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz kosztów z 2021r. w przypadku zuzytych opon. 

Proporcjonalnie ustalono koszt 1Mg każdego rodzaju odpadu i na tej podstawie zaproponowano ceny 
jednostkowe za kilogram odpadu każdego rodzaju. Stawki uwzględniają koszty przyjęcia do punktu, 
magazynowania, transportu do ZZO Nowy Dwór oraz koszty zagospodarowania wg cennika ZZO Nowy 
Dwór.
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