
UCHWAŁA NR XXV/386/2020 
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 28 października 2020r. 
 

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 art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c 
i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy  Władysławowo, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2 
Odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Władysławowo, należy poddać segregacji na następujące frakcje: 

a) zmieszane, 
b) szkło, 
c) papier,  
d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 
e) bioodpady, 
f) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, 
g) zużyte baterie i akumulatory,  
h) przeterminowane leki i chemikalia,  
i) odpady tekstylne i odzież,  
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
l) odpady niebezpieczne,  
m) zużyte opony,  
n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
o) styropian opakowaniowy, 
p) 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. 

§ 3 
1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane  

są z terenu nieruchomości następujące frakcje odpadów: 
a) zmieszane, 
b) szkło, 
c) papier,  
d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 
e) bioodpady, 
f) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych. 



2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane i segregowane 
odpady komunalne, wymienione w ust. 1, odbierane są w każdej ilości, pod 
warunkiem ich gromadzenia w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Władysławowo, z minimalną częstotliwością określoną 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

1. Sposób odbioru oraz minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych,  
o których mowa w § 3,  określa załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie przekazać odpady, o których mowa  
w § 2 lit. b-p do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy 
Władysławowo, określanego dalej jako PSZOK, w ilości określonej w regulaminie 
PSZOK. 

3. Właściciele nieruchomości mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przekazać meble i inne odpady wielkogabarytowe w miejscach  
i terminie wyznaczonym przez Gminę Władysławowo lub do PSZOK. 

4. Właściciele nieruchomości mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przekazać zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników 
znajdujących się w placówkach oświatowych i handlowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Władysławowo oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie lub do PSZOK. 

5. Właściciele nieruchomości mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przekazać przeterminowane leki i chemikalia do specjalnych 
pojemników znajdujących się w aptekach zlokalizowanych na terenie Gminy 
Władysławowo lub do PSZOK. 

 
§ 5 

1. Odbiorowi podlegają pojemniki i worki, które są wystawione przed posesję lub 
postawione w pergolach śmietnikowych, zgodnie z ustalonym przez gminę 
harmonogramem. Wejście do pergoli śmietnikowych musi być usytuowane od strony 
ulicy. W przypadku wystawienia pojemników i worków przed posesję, należy 
ustawić je przy krawędzi ogrodzenia, w sposób nie ograniczający możliwości 
przejścia lub przejazdu w pasie drogowym. 

2. Odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 wystawione w innych miejscach niż 
określone w § 5 ust. 1 nie podlegają odbiorowi. 

 
§ 6 

1. W PSZOK znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki i kontenery na 
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych i korzysta się z nich zgodnie z 
obowiązującym regulaminem PSZOK. 

2. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów wymienionych w § 2 lit. b-p, 
jeżeli ich rodzaj oraz ilość wskazują, że nie są to odpady komunalne w rozumieniu 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.    

 
§ 7 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych maksymalnie w ciągu 
2 dni roboczych telefonicznie – 58 674-54-58, drogą elektroniczną – 
odpady@wladyslawowo.pl albo pisemnie do Referatu Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen.J.Hallera 19, 84-120 

mailto:odpady@wladyslawowo.pl


Władysławowo, poprzez podanie swoich danych, daty wystąpienia nieprawidłowości 
oraz rodzaju nieprawidłowości. 

§ 8 
Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w lokalnej prasie informacje na temat: 
1. harmonogramu odbioru odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 od właścicieli 

nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe, z którym Gmina Władysławowo 
zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych, 

2. lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy 
Władysławowo, rodzajów odbieranych w nim odpadów komunalnych oraz dni  
i godzin, w których można oddać odpady komunalne. 

 
§ 9 

Traci moc uchwała nr XIV/196/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia  
30 października 2019r. 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. 

 
§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 
 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Uchwała podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa 

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 

 
 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), rada gminy określa szczegółowy 
sposób i zakres 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 związku z uchyleniem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, w niniejszej uchwale ustala się szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 

 


