UCHWAŁA NR VI/102/2019
RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) oraz art. 6 r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,
1629, z 2019 r. poz. 730) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej
"opłatą" od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, przedsiębiorca na zlecenie gminy:
1) dokona odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - jeden raz na dwa tygodnie - w ilości odpowiadającej
wielkości pojemnika/pojemników dla danej nieruchomości zamieszkałej,
2) dokona odbioru zbieranych w sposób selektywny poszczególnych frakcji odpadów:
a) papieru i tektury - jeden raz na miesiąc, zebranych w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim
o pojemności nie mniejszej niż 120 l - w ilości nieograniczonej,
b) szkła - jeden raz na miesiąc, zebranego w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym o pojemności
nie mniejszej niż 120 l - w ilości nieograniczonej,
c) plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu - jeden raz na miesiąc, zebranych w pojemnikach lub w workach
w kolorze żółtym o pojemności nie mniejszej niż 120 l - w ilości nieograniczonej,
d) odpadów ulegających biodegradacji, z podziałem na:
- odpady organiczne powstające w czasie przygotowania posiłków (BIO), jeden raz na dwa tygodnie,
zebranych w pojemnikach w kolorze brązowym o pojemności nie mniejszej niż 120 l – w ilości
nieograniczonej,
- odpady zielone , jeden raz na miesiąc, zebranych w pojemnikach lub w workach w kolorze brązowym
o pojemności nie mniejszej niż 120 l, w ilości nieograniczonej,
e) popiołu- jeden raz na dwa tygodnie, zebranego w pojemnikach lub w workach w kolorze szarym
o pojemności nie mniejszej niż 60 l – w ilości nieograniczonej.
§ 2. Przedsiębiorca w zamian za uiszczoną opłatę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
dostarczy worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: papieru i tektury, szkła, plastiku
(tworzyw sztucznych) i metali, odpadów ulegających biodegradacji i popiołu w ilości dostosowanej do ilości
zbieranych odpadów, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów i częstotliwość ich opróżniania, zgodnie
z zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, zwanego dalej
„Regulaminem” oraz zapisami §1 pkt 2 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych nie jest prowadzona, wówczas gdy odpady
powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej posegregowane zostały niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino.
2. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust.1, nalicza podwójną wysokość zadeklarowanej opłaty.
§ 4. 1. W zamian za uiszczone opłaty, o których mowa w §1 od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ramach funkcjonującego na terenie gminy
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) oraz Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (tzw. PZON), prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów komunalnych :
1) zużytego, małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w ilości nieograniczonej,
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2) komunalnych odpadów wielkogabarytowych (typu meble), w tym wielkogabarytowego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego - w ilości nieograniczonej oraz zużytych opon - w ilości 4 szt. rocznie od
nieruchomości zamieszkałej,
3) niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery,
przepracowane oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej,
4) odpadów budowlanych, rozbiórkowych (tzw. „czysty gruz”) – w ilości do 5m3 rocznie od danej nieruchomości
zamieszkałej,
5) odpadów tekstyliów – w ilości nieograniczonej.
2. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 2, odbierane będą dodatkowo, bezpośrednio sprzed nieruchomości
zamieszkałych w ramach prowadzonej corocznej zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Odbiór
powyższych odpadów ustala się jeden raz w roku wiosną.
3. Szczegółowe daty zbiórki odpadów, o których mowa w ust.1 pkt 2 zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Urzędu Gminy Luzino i w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5 należy przekazywać do PSZOK lub PZON. Adres
i godziny otwarcia PSZOK i PZON zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Luzino i w sposób
zwyczajowo przyjęty.
5. Dopuszcza się także, wrzucanie odpadów niebezpiecznych wyłącznie takich jak: przeterminowane leki oraz
zużyte baterie, do oznakowanych pojemników, przeznaczonych na te odpady, ustawionych w punktach handlowo usługowych oraz obiektach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy.
§ 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych, w wyniku
prowadzonych prac budowlanych i rozbiórkowych, w ilości większej niż 5m3, są wywożone na indywidualne
zgłoszenia właściciela nieruchomości i na jego koszt.
§ 6. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Luzino zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
2. Harmonogram odbioru przez przedsiębiorcę odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych, zostanie
ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Luzino i w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem, bezpłatnie
przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §1 pkt 2 lit. a-c oraz d – tiret drugie do PSZOK.
4. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.
5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
prowadzącego PSZOK (tzw. reklamacje), właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zgłosić do Urzędu
Gminy w Luzinie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia nieprawidłowości.
§ 7. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina będzie również przeprowadzać kampanię informacyjną
i edukacyjną dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.
2. Kampania obejmie co najmniej: informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku w gminie, informację
o sposobie i zakresie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty, edukację w zakresie zbierania selektywnego
odpadów.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, wraz z uchwałami zmieniającymi: Nr
XVIII/185/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXXVI/414/2017 Rady Gminy Luzino z dnia
29 listopada 2017 r.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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