UCHWAŁA NR XXVIII/241/13
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te
usługi.
Na podstawie art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j
z 2012 r. Dz. U. nr 0, poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Pelpin w zamian za uiszczona opłatę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu
nieruchomości w pojemniki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym gmina zleci firmie wybranej
w drodze przetargu.
§ 2. 1. Rodzaj oraz ilość zamawianych pojemników będzie zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale
Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, tj.
1) Dla nieruchomości jednorodzinnych lub zagrodowych:
- pojemniki o pojemności 110/120 l na odpady zmieszane, w tym pozostałe po segregacji,
- pojemniki o pojemności 110/120l na odpady opakowaniowe ze szkła i tworzywa sztucznego,
- pojemnik metalowy na popioły 110/120 l – o ile są wytwarzane.
2) Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (do 5 lokali mieszkalnych):
- pojemniki o pojemności 110/120 l na odpady zmieszane, w tym pozostałe po segregacji,
- pojemniki 110/120l na odpady opakowaniowe ze szkła i tworzywa sztucznego,
- pojemnik metalowy na popioły 110/120 l – o ile są wytwarzane.
3) Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 5 lokali mieszkalnych):
- pojemniki zbiorcze o pojemności 1100 l na odpady zmieszane,
- pojemniki zbiorcze o pojemności 1100 l na odpady opakowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych,
- pojemnik metalowy na popiół o minimalnej pojemności 110/120 l – o ile są wytwarzane
2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów będą mogły być stosowane pojemniki
zbiorcze dla wielu nieruchomości.
3. W przypadku zabudowy wielorodzinnej (do 5 lokali mieszkalnych) istnieje możliwość usytuowania
mniejszej ilości zestawów do selektywnej zbiórki odpadów przy porozumieniu właścicieli poszczególnych lokali.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła
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Uzasadnienie
Art. 6 r ust. 4 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż Rada
Miejska może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Gmina Pelplin w zamian za uiszczoną opłatę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie
dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych. Średni koszt zakupu pojemnika o pojemności 110/120 l to ok. 120 zł, przy czym
nieruchomość musi zostać wyposażona w zestaw trzech pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
zmieszanych, opakowaniowych ze szła i tworzyw sztucznych. Jednorazowy wydatek tego rzędu przekraczałby
możliwości finansowe większej części naszych mieszkańców, wprowadzenie wiec tej dodatkowej usługi jest
zasadne z uwagi na przeniesienie tego kosztu na firmę świadcząca usługi w zakresie zbierania i transportu
odpadów komunalnych.
Wprowadzenie usług dodatkowych dla odbioru odpadów komunalnych polegających na wyposażeniu
nieruchomości w pojemniki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych pozwoli na utworzenie
jednolitego systemu dla wszystkich mieszkańców.
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