
Uchwała Nr LXII/467/2021 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 listopada 2021 oku 
 
 
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. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zmianami) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b oraz 3d ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r., 
poz. 888 ze zmianami). 
 

§ 1 
 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Kosakowo, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, a w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
 

§ 2 
 
W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
powstałe w gospodarstwach domowych:  

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości  
2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2-10, 13 – w każdej ilości,  
3) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1m3/rok 

kalendarzowy/lokal mieszkalny,  
4) zużyte opony – w ilości do 4 szt./rok kalendarzowy/lokal mieszkalny. 

§ 3 
 
1. Odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Kosakowo, będą odbierane według podziału na następujące frakcje: 
1) odpady zmieszane, 
2) makulatura (papier i tektura),  
3) szkło,  
4) plastik (tworzywa sztuczne), metale oraz opakowania wielomateriałowe (kartoniki po 

mleku, sokach itp.), 
5) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.)  
6) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne) 
7) popiół i żużel z palenisk domowych, 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
9) niebezpieczne np. farby, baterie i akumulatory, leki, świetlówki,  
10) odpady wielkogabarytowe,  
11) zużyte opony ( z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych ),  
12) budowlane i rozbiórkowe,  



13) 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. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
prowadzone będzie w sposób i z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

§ 4 
 
1. W ramach opłaty przedsiębiorstwa wywozowe zobowiązane są do zaopatrywania 

właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie i odbioru 
tych odpadów.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:  
1) dla zabudowy jednorodzinnej - przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony w trybie 

przetargu, będzie przekazywał worki puste za każdy odebrany worek z odpadami 
segregowanymi, w stosunku 1:1, jednakże nie więcej niż 10 worków jednorazowo z 
danej frakcji odpadów segregowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5. Worki na 
odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 nie przysługują w przypadku wskazania 
przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

2) dla zabudowy wielorodzinnej – jednego zestawu pojemników na każdy rodzaj 
odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5, 
przypadającego na jeden budynek,  

3) zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w worki na odpady ulegające biodegradacji – 
bioodpady (tzw. bio kuchenne) - 150 sztuk/rok kalendarzowy, z wyłączeniem 
nieruchomości, których właściciel wskazał w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż posiada kompostownik przydomowy i 
kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.  

4) w przypadku, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej ze względu na brak możliwości 
ustawienia pojemników na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2-5, gromadzenie odpadów odbywa się w workach.  

3. Obowiązek zaopatrywania nieruchomości w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w 
przypadku zabudowy wielorodzinnej w ilości jednego zestawu dla każdego budynku 
uważa się za spełniony również w przypadku, gdy z jednego zestawu korzystają 
sąsiadujące ze sobą budynki na tej samej nieruchomości lub na sąsiadujących 
nieruchomościach, o ile dla budynków tych wyznaczono wspólne miejsce gromadzenia 
odpadów zmieszanych.  

4. W ramach opłaty przedsiębiorstwo wywozowe: 
1) odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość wytworzonych przez 

nich odpadów komunalnych. 
2) jest zobowiązane do uprzątnięcia wiat śmietnikowych po każdorazowym dokonaniu 

odbioru odpadów.  
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym 

harmonogramem bezpłatnie przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w 
§ 3 ust. 1 pkt 2-4  oraz  7-13 do punktu ich zbiórki wskazanego przez gminę. 

6. Przedsiębiorstwo wywozowe dokonuje odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami cztery razy w roku w każdej ilości oraz zużytych 
opon w ilości określonej w § 2 pkt 4 zgodnie z uzgodnionym z gminą harmonogramem. 
Częstszy odbiór tych odpadów odbywa się indywidualnie na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości. Koszt ich wywozu obciąża właściciela nieruchomości. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych 



wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1m3/rok 
kalendarzowy/na lokal mieszkalny dokonuje się na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych przez 
podmiot odbierający odpady komunalne na zlecenie gminy lub mogą być przekazane 
nieodpłatnie do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę w ilości do 1m3/na rok 
kalendarzowy/na lokal mieszkalny. Częstszy odbiór tych odpadów oraz powyżej normy 
ustalonej w niniejszym ust., odbywa się indywidualnie na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości. Koszt ich wywozu obciąża właściciela nieruchomości.  

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust.7, obejmują odpady komunalne o 
następującym składzie morfologicznym: gruz ceglany, ceramiczny i betonowy, elementy 
ceramiki (m.in. płytki), odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (m.in. posadzki, 
boazeria) – bez odpadów niebezpiecznych.    

9. Częstszy odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz powyżej normy ustalonej w 
ust.7 a także o składzie morfologicznym innym niż w ust.8, odbywa się indywidualnie na 
zgłoszenie właściciela nieruchomości, a koszt ich wywozu obciąża właściciela 
nieruchomości. 

10. Prowadzenie selektywnego zbierania popiołu w zabudowach jedno- i wielorodzinnych 
powinno odbywać się w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie. Powstający na 
terenie nieruchomości popiół należy gromadzić w osobnym pojemniku o minimalnej 
pojemności 110 l. Preferowany jest pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej. Dopuszcza 
się gromadzenie popiołu w workach w kolorze szarym, oznaczonych napisem „Popiół”. 

11. Wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych choinki, właściciele nieruchomości mogą 
przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu poza systemem workowym zgodnie z 
terminami odbioru odpadów segregowanych ze wskazaniem zgodnym z załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5 
 

1. Wójt Gminy Kosakowo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Kosakowo oraz w lokalnej prasie harmonogram odbioru komunalnych odpadów od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę wywozową, która działa  
na mocy umowy zawartej z gminą oraz lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów 
wraz z wykazem odbieranych frakcji odpadów oraz dni i godz. w których można oddać 
odpady.  

2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (tj. brak odbioru odpadów zgodnego  
z w/w harmonogramem, uszkodzenie pojemnika itp.) oraz podmiotu świadczącego usługi 
w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy kierować zgłoszenia 
bezpośrednio do pracowników Referatu Ochrony Środowiska, dział Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy Kosakowo. Zgłoszenia będą przyjmowane od następnego dnia roboczego 
po zaistnieniu zdarzenia w terminie do dwóch dni roboczych za pomocą środków 
komunikacji tj. telefon, mail, fax bądź osobiście w siedzibie Urzędu. Reklamacje 
zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

 
§ 6 

 
1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy, ustawia się 

odpowiednio oznakowane pojemniki/kontenery/worki na poszczególne frakcje odpadów 
komunalnych i korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Wójt Gminy Kosakowo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Kosakowo oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki 
odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów, dni i godziny, w których można 
oddać odpady. 
 



§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 8 
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr XXVIII/190/2020 z dnia 26 marca 2020 roku 
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 oraz Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr XXXI/209/2020 z dnia 7 maja 2020 
roku w sprawie: zmiany uchwały 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 i Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr 
XLV/303/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/190/2020 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 roku 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, zmienionej uchwałą Rady 
Gminy Kosakowo nr XXXI/209/2020 z dnia 7 maja 2020 roku. 
 

§ 9 
 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

W związku z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2021r., poz. 888 ze zm.) rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę 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. Niniejsza 

uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości. W 

uchwale zostały określone rodzaje odbieranych odpadów segregowanych, częstotliwość ich 

odbioru oraz zasady korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto wskazano 

tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości nieprawidłowości w świadczeniu usług przez 

operatora odbierającego odpady czy przez punkt selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadzono 

także ograniczenia w ilości odbieranych na „wystawkach” zużytych opon oraz 

przyjmowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ilości odpadów 

poremontowo-budowlanych.  

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałą 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo. Podjęcie 

niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwały do obowiązującego 

orzecznictwa w tym zakresie.   

Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, 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 został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Pucku. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest właściwe i zasadne.  

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/467/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku 
 

Frakcja odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie  

Sposób odbioru Minimalna częstotliwość zbiórki 

operator 
zabudowa wielorodzinna  zabudowa jednorodzinna 

zabudowa 
wielorodzinna  

zabudowa 
jednorodzinna 

zmieszane odpady komunalne pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 1 x tydzień 1 x 2 tygodnie 
Przedsiębiorca z rejestru 

wybrany z przetargu 

makulatura (papier i tektura )               
pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

Worki/pojemnik - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

1 x 2 tygodnie 2 x miesiąc j.w. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *                                                  w godzinach otwarcia punktu 

szkło 
pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

Worki/pojemnik - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 1 x 2 tygodnie 2 x miesiąc j.w. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *                                                  w godzinach otwarcia punktu 
plastik (tworzywa sztuczne) ,                     

metale i opakowania 
wielomateriałowe (kartoniki po 

mleku, sokach, itd.) 

pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

Worki/pojemnik - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

1 x 2 tygodnie 2 x miesiąc j.w. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *                                                  w godzinach otwarcia punktu 

Odpady zielone (trawa, liście gałęzie 
itp.) 

pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

Worki/pojemnik - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

1 x 2 tygodnie 2 x miesiąc j.w. 

Popiół i żużel paleniskowy 
pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

1 x miesiąc                1 x miesiąc                j.w. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *                                                     w godzinach otwarcia punktu 

Odpady BIO pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

pojemniki - bezpośrednio od 
mieszkańców nieruchomości 

1 x tydzień 1 x 2 tygodnie j.w. 

choinki "wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 
1 styczeń - 20 luty (wraz z odpadami 

segregowanymi) 
j.w. 

zużyty sprzęt elektroniczny                      
i elektryczny  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *; 
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych  

w godzinach otwarcia punktu oraz 
3 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

„na zgłoszenie” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości ** wg. potrzeb, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu  



niebezpieczne, np. farby, baterie 
 i akumulatory, leki, świetlówki 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów *; 
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych  

w godzinach otwarcia punktu oraz 
3 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

Wielkogabarytowe i zużyte opony 
"wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości 4 x rok Przedsiębiorca z rejestru 

wybrany z przetargu 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów * w godzinach otwarcia punktu 

budowlane i rozbiórkowe: 
gruz ceglany ,ceramiczny i betonowy, 

elementy ceramiki (m.in. płytki), 
odpady z drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych (m.in. posadzki, boazeria) - 
bez odpadów niebezpiecznych.    

odbiór na zgłoszenie właściciela nieruchomości 1 x rok j.w. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów * w godzinach otwarcia punktu 

Odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych, powstałe w 
gospodarstwie domowym w wyniki 

przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów * w godzinach otwarcia punktu 

Gdzie „*” oznacza: punkty selektywnej zbiórki odpadów wskazane przez gminę: PSZOK, apteki, instytucje i inne. 
„** ” oznacza: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”


