
UCHWAŁA NR XXXI/195/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek nr XV/76/2016 z dnia 26 lipca 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 Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się uchwałę nr XV/76/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lipca 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, w ten sposób, że:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe odbierane będą bez ograniczeń ilościowych, z zastrzeżeniem pkt 4) następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:

a) odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane dalej „ BIO ”

b) „PAPIER”

c) „SZKŁO”,

d) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

e) pozostałe po segregacji odpady lub niesegregowane odpady komunalne, zwane dalej ”RESZTKOWE”,

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w ilościach zadeklarowanych 
przez właściciela nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych.

a) odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane dalej „ BIO ”

b) „PAPIER”

c) „SZKŁO”,

d) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

e) pozostałe po segregacji odpady lub niesegregowane odpady komunalne, zwane dalej ”RESZTKOWE”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w punktach selektywnego zbierania odpadów przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów 
komunalnych, indywidualnie dostarczanych przez właścicieli nieruchomości:

a) odpady zielone ulegające biodegradacji,

b) papier,

c) szkło,

d) metale i tworzywa sztuczne
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e) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

g) przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki/worki służące do 
zbierania pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „PAPIER”,  „SZKŁO”, „METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE”, „RESZTKOWE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 
stanie technicznym, odbywać się będzie jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W przypadku niewystarczającej pojemności pojemnika w celu uzupełnienia brakującej 
pojemności dopuszcza się stosowanie worków.”.

2) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgłoszenie może zostać przekazane nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do 
niewłaściwego świadczenia usług, w następujący sposób:”,

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

b) pocztą elektroniczną na adres: urzad@osiek.gda.pl 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiegoi wchodzi w życie z dniem 
1 października 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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