
UCHWAŁA NR I/13/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Pasłęku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Elblągu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, świadczone są usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób 
i w zakresie określonym w niniejszej uchwale. 

§ 2. 1. Odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne pozostałe po segregacji - raz w tygodniu, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w tygodniu, 

3) szkło - raz na dwa tygodnie, 

4) papier: 

a) na terenie miasta - raz w tygodniu, 

b) na terenach wiejskich - raz na dwa tygodnie, 

5) bioodpady, w tym naturalne drzewka choinkowe rodzaju świerk, jodła itp. w okresie od 1 stycznia do 15 
lutego: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 

b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z wyłączeniem opakowań z metali - raz na 
kwartał, 

7) zużyte baterie i akumulatory - raz na kwartał, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu, 

9) przeterminowane leki i chemikalia - raz na kwartał, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi w szczególności igły i strzykawki - raz na kwartał, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w postaci odpadów betonu oraz gruzu 
betonowego z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruzu ceglanego o kodzie 17 01 02, zmieszanych 
odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
innych niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 - raz na pół roku, 

12) popiół: 

a) w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w tygodniu, 

b) w okresie od 1 maja do 30 września – raz w miesiącu, 

13) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i koszach zlokalizowanych na terenach służących do 
użytku publicznego - w przypadku ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
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14) odpady tekstyliów i odzieży – raz na kwartał. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Pasłęk zawarła umowę na odbiór tych 
odpadów, udostępnionym na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku pod adresem www.paslek-um.bip-wm.pl. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości przekazuje zebrane w sposób selektywny odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-12 
do lokalnych punktów odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem ust.3. 

2. Właściciel nieruchomości może również bezpłatnie przekazać odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-12 
i 14 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Stacji 
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach w terminach, zakresie i na zasadach, o których mowa w § 
4 ust. 1-4 niniejszej uchwały. 

3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej w granicach administracyjnych 
miasta Pasłęka chcący prowadzić selektywną zbiórkę popiołu z palenisk domowych na swojej nieruchomości, 
może ustawić na tej nieruchomości własny pojemnik do gromadzenia popiołu i zgłosić fakt ustawienia takiego 
pojemnika Burmistrzowi Pasłęka w celu odbioru selektywnie zebranego popiołu przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, w ramach wnoszonej opłaty, o której mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), o którym mowa w § 3 ust 
2 świadczy usługi w sposób i w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3. Szczegółowe informacje dotyczące 
lokalizacji oraz czasu przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) opublikowane są na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku pod adresem www.paslek-um.bip-wm.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 10A. 

2. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą 
przekazać nieodpłatnie do PSZOK następujące selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych 
nieruchomościach: 

1) tworzywa sztuczne, opakowania z metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

2) szkło, 

3) papier, 

4) odpady niebezpieczne, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi w szczególności igły i strzykawki, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) żarówki, świetlówki, 

11) metale, 

12) zużyte opony, 

13) bioodpady, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w postaci odpadów betonu oraz gruzu 
betonowego z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruzu ceglanego o kodzie 17 01 02, zmieszanych 
odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
innych niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, 
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15) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Chcąc oddać odpady, o których mowa w ust. 2 do PSZOK w Robitach bez ponoszenia dodatkowych 
opłat, oddający odpady winien przed ich rozładunkiem wylegitymować się dokumentem potwierdzającym 
tożsamość oraz złożyć oświadczenie, że jest płatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Gminie Pasłęk, a przywiezione odpady stanowią odpady komunalne. Dostarczone odpady zostaną przyjęte 
do PSZOK po sprawdzeniu, że osoba, która dostarczyła odpady jest właścicielem nieruchomości ujętym 
w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 

4. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel 
nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Przeterminowane leki przyjmowane są w aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka 
w godzinach ich otwarcia, których wykaz znajduje się na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem www.paslek-um.bip-wm.pl. 

6. Na terenie miasta Pasłęka przy ulicach Strażackiej, Spółdzielczej i Sprzymierzonych zlokalizowane są 
kontenery typu barakowego przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, do których należy 
oddawać następujące odpady komunalne: 

a) odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte oleje i inne), 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

w dniach i godzinach przyjmowania tych odpadów, podanych na stronie internetowej, tj. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem www.paslek-um.bip-wm.pl. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
można zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, ul. Bohaterów Westerplatte 
10A, 14-400 Pasłęk osobiście, telefonicznie lub pisemnie (pocztą lub drogą elektroniczną). 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, której 
dotyczy zgłoszenie oraz opis niewłaściwego świadczenia usługi wraz z podaniem daty i godziny zdarzenia. 

§ 6. Traci moc uchwała nr III/24/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 2097). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku i wchodzi w życie z dniem 
1 maja 2020 r. z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 14 i § 4 ust. 2 pkt 15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 
r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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UZASADNIENIE

Z dniem 6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi zmianami, dotychczasowa uchwała w
sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegnie zmianie. 

Zmiany w ww. uchwale, które uwzględnia niniejszy projekt, dotyczą:

1. zmiany  nazewnictwa  i  ich  charakteru  niektórych  frakcji  odpadów  (bioodpady  zamiast
odpadów zielonych)

2. rozszerzenia katalogu odpadów, jakie mogą być oddawane do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie
iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we  krwi  w  szczególności  igły  i
strzykawki oraz odpady tekstyliów i odzieży),

3. całorocznego okresu odbierania bioodpadów, 

4. zniesienia ograniczenia przyjmowania ilości bioodpadów z jednej nieruchomości.

Ze  względu  na  prośby  mieszkańców  oraz  potrzebę  utrzymania  czystości  punktów
selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych,  zwiększono  częstotliwość  odbioru  odpadów,  tj.
odpadów wielkogabarytowych oraz popiołu. 

W celu osiągnięcia poziomu  recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących  odpady  komunalne,  przyjmowanie  ww.  odpadów  w  ramach  uiszczonej  przez
właściciela  nieruchomości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  ograniczono  do
poszczególnych kodów odpadów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


