
UCHWAŁA NR XXIV/268/20 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r . poz. 2010, Dz. U. z 2020 r. poz. 150 i poz. 284) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu 
frakcji odpadów wskazanych w pkt 2-14; 

2) papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury; 

3) szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

4) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w skład których wchodzą odpady 
z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

5) bioodpady; 

6) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – od 1 stycznia 2021 r.; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

14) odpady tekstyliów i odzieży – od 1 stycznia 2025 r. 

§ 2. 1.   Z nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne : 

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z terenu nieruchomości w miejscu ich powstania): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) papier, 

c) szkło, 

d) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) bioodpady; 

2) w systemie zbiórki objazdowej: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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b) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące 
frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – od 1 stycznia 2021 r.; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

12) zużyte opony; 

13) odpady tekstyliów i odzieży – od 1 stycznia 2025 r. 

§ 3. 1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą: 

1) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na 
której świadczone są usługi hotelarskie i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i selektywnie zebrane odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej ilości wynikającej 
z zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów powstających na 
danej nieruchomości; 

2) w przypadku pozostałych nieruchomości: nieograniczone ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych i nieograniczone ilości selektywnie zebranych odpadów. 

2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się limit przyjmowanych 
w ciągu roku przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 
wynoszący 500 kg na nieruchomość lub na lokal. 

§ 4. 1.   Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) z terenów miejskich: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

b) bioodpadów: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

c) papieru: co najmniej raz w tygodniu, 

d) szkła: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej 2 razy w miesiącu, 
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e) metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej  raz w tygodniu; 

2) z terenów wiejskich : 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co najmniej  raz w tygodniu, 

b) bioodpadów: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej  raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz na 2 tygodnie, 

c) papieru: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej  raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej 2 razy w miesiącu, 

d) szkła, co najmniej  raz w miesiącu, 

e) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, co najmniej  raz 
w tygodniu. 

2. Sezonem wakacyjny w rozumieniu uchwały jest okres od 1 lipca do 31 sierpnia. 

3. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą co najmniej 4 razy w roku. 

§ 5. 1.   Określa się następujące zasady prowadzenia i świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Nowowmyśliwskiej 86: 

1) PSZOK świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w okresie od 
1 maja do 31 października również w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00; 

2) odpady dostarczone do PSZOK winny być posegregowane oraz nie mogą być zanieczyszczone innymi 
odpadami; 

3) przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu rodzaju dostarczanych odpadów zgodnie z § 2 ust. 2; 

4) oddający odpady do PSZOK zobowiązany jest do rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w 
sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK; 

5) pracownik PSZOK zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz adresów 
nieruchomości, z których pochodzą odpady oraz sprawdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie: 

a) okazanego przez dostarczającego odpady do PSZOK dowodu wniesienia opłaty za ostatni okres 
rozliczeniowy, lub 

b) przekazywanych przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wykazów nieruchomości, 
za które została uiszczona opłata. 

2. Na terenie gminy będą ustawione w zestawach pojemniki do zbierania papieru, szkła, metali, tworzyw 
sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, jako element PSZOK. 

§ 6. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK: 

1) zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, telefonicznie (tel. 91 32 75 657), drogą elektroniczną (e-mail: 
um@miedzyzdroje.pl) lub w formie ustnej do protokołu; 

2) zgłoszeń należy dokonywać niezwłocznie, w szczególności w przypadku braku odbioru odpadów 
z nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów; 

3) zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, opis i datę  
niewłaściwego świadczenia usługi; 
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4) zgłoszenia rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, w szczególności w przypadkach braku odbioru odpadów 
w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, nie później niż w terminie do 30 dni; 

5) odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenia, chyba 
że składający zgłoszenie wskaże inny – spośród określonych w pkt. 1 – sposób udzielenia odpowiedzi. 

§ 7. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady będą przekazywane do zagospodarowania do instalacji 
komunalnej oraz do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

§ 8. Traci moc Uchwała Nr L/536/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. poz. 5200). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jan Węglorz 
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Uzasadnienie

Z dniem 6 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1579 ze zm. ). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, do których winny być dostosowane akty prawa miejscowego. Na dostosowanie aktów prawa
miejscowego tak aby były one zgodne ze znowelizowanymi przepisami, gminy mają czas do 31 grudnia
2020 r.

Najistotniejsze zmiany, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały to:

- w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zwiększony został katalog odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych o odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady
tekstyliów i odzieży,

- zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów papieru poza sezonem wakacyjnym z terenów
miejskich z co najmniej 2 razy w miesiącu na co najmniej 1 raz w tygodniu, a z terenów wiejskich z co
najmniej 1 raz w miesiącu na co najmniej 2 razy w miesiącu.

- możliwość zwiększenia częstotliwości zbiórek objazdowych odpadów komunalnych, zmiana zapisu
z „4 razy w roku” na „co najmniej 4 razy w roku”,

- określenie dodatkowych zasad prowadzenia i świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

Projekt uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych ( § 4 uchwały ) wymaga
zasięgnięcia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kamieniu Pomorskim, pismem z dnia 20 maja 2020r., znak: PS-N-HK-024-2/20, pozytywnie
zaopiniował projekt uchwały.
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