
 
 

UCHWAŁA NR XXX/267/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

Rada Miejska w Kartuzach 

na wniosek Burmistrza Kartuz 

 uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy, zmienionym uchwałą nr 
XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W  § 2 uchyla się ust. 1 pkt 5. 

2. Zmienia się w całości brzmienie § 3 w ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 7 i pkt 13, które otrzymują odpowiednio 
następujące brzmienie: 

4) bioodpadów (odpady ulegające biodegradacji, biodegradowalne odpady kuchenne, drzewka świąteczne, 
odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków itp.),  

6) przeterminowanych leków i odpadów niekwalifikujących 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, zwanych odpadami 
niebezpiecznymi o charakterze medycznym. 

7) odpadów niebezpiecznych (chemikaliów, farb, lakierów, przeterminowanych środków ochrony roślin, 
rozpuszczalników, środków czyszczących, lamp fluorescencyjnych, świetlówek, termometrów, 
przepracowanych olejów, opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, itp.). 

13) odpadów tekstyliów i odzieży.  

2a. W § 3 w ust. 4 uchyla się użyte po przecinku wyrazy: „bądź zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów sezonowo”. 

2b. W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie 

6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 3, wykaz PSZOK-ów oraz 
Regulamin PSZOK, o którym mowa w ust. 4, znajdują się na stronie internetowej pod adresem 
www.odpady.kartuzy.pl. 
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3. W § 3 uchyla się ust. 5. 

4. Zmienia się brzmienie § 6 jak niżej: 

1) uchyla się ust. 2 i 2a w całości, 

2) zmienia się brzmienie ust. 4 na następujące: 

4. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) worki prześwitujące o minimalnej pojemności 60 litrów (L) o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 
odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; 

2) worki o minimalnej pojemności 500 L – do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, typu bigbag; 

3) znormalizowane i certyfikowane pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 110, 120, 240, 
360, 660, 1100 L, zaopatrzone w systemy kołowe; 

4) znormalizowane i certyfikowane pojemniki na selektywnie zbierane odpady komunalne, oznaczone 
odpowiednimi kolorami, w zależności od rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 120, 240, 
360, 660, 1100L, zaopatrzone w systemy kołowe; 

5) znormalizowane kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3. 

3) ust. 8 otrzymuje odpowiednio brzmienie: 

8. Pojemniki i worki określone w ust. 4 pkt 1, 3-5, przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 
3 ust. 2 pkt 1-5 powinny być w niżej oznakowanym kolorze z umieszczonym w widocznym miejscu wyraźnym 
napisem: 

1) „SZKŁO” - oznakowane kolorem zielonym do gromadzenia szkła, 

2) „PAPIER” – oznakowane kolorem niebieskim do gromadzenia papieru, 

3) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – oznakowane kolorem żółtym do gromadzenia tworzyw 
sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, 

4) „BIO" - oznakowane kolorem brązowym do gromadzenia bioodpadów tj. odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji, odpadów zielonych, 

5) "ZMIESZANE" - nieoznakowane kolorem do gromadzenia zmieszanych (resztkowych) odpadów 
komunalnych.  

5. W § 7 w ust. 2 użyte zestawienie liczb: 110/120 zmienia się na "120". 

6. W § 8 w ust. 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu określonym poniżej: 

3) w pojemniki do gromadzenia odpadów, określone w § 6 ust. 4 pkt 4 i 5, z tym że na każdy m2 zajętej 
powierzchni cmentarza musi przypadać pojemnik o pojemności 0,1 l. 

7. Zmienia się w całości brzmienie § 9 na następujące: 

§ 9. Warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne: 

1. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, a w razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych w powyższym 
rozporządzeniu zobowiązani są do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia 
użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminy Kartuzy. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa 
w ust. 1 i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników, tak aby nie powodowało uciążliwości 
dla otoczenia, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, z zabezpieczeniem przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Udostępnianie pojemników do gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1-5 powinno nastąpić: 

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej, rodzinnych ogródków działkowych i obiektów użytkowych 
z wyznaczonych miejsc umożliwiających ich odbiór, 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3200



2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i rozproszonej (wybudowania) - w dniu odbioru przed 
posesją, przy drodze dojazdowej do nieruchomości, w sposób, który nie utrudnia przejścia i przejazdu.  

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów, najpóźniej do 6.30 rano. 

5. Za lokalizację miejsca gromadzenia odpadów przyjmuje się domyślnie adres nieruchomości wskazany 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 6. 

6. W przypadku, nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, 
jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych, za lokalizację miejsca gromadzenia odpadów przyjmuje się wskazaną w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lokalizację przyporządkowanego tym 
budynkom lub ich częściom oddzielnego miejsca gromadzenia odpadów. 

8. Uchyla się w § 10 ust. 4 w całości. 

9. Zmienia się w całości brzmienie § 11, który otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 11. Sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 
odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach a następnie odbiór przez podmiot. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego 
punktu gromadzenia odpadów. 

4. Pozbywanie się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, przez 
właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, 
a następnie odbiór przez podmiot, bądź dostarczenie do PSZOK. 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkanych pozbywają się niżej wymienionych odpadów w następujący 
sposób: 

1) Selektywne zbieranie odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów, parków i cmentarzy, w pojemnikach/workach określonych w § 
6 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i pkt 4 i przekazywanie do odbioru podmiotowi w terminach zgodnych 
z harmonogramem jako bioodpady bądź kompostowanie, bądź dostarczanie do PSZOK.  

2) Dostarczanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, powstające 
w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej jednorodzinnej a w zabudowie wielolokalowej również przez właściciela mieszkania lub 
użytkownika lokalu mieszkalnego, do PSZOK. 

3) Przekazanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
(małogabarytowych), przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych opon, 
styropianu oraz wełny mineralnej, odzieży i tekstyliów w dowolnym terminie do PSZOK. 

4) Przekazanie odpadów kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi 
zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub dostarczanie we własnym zakresie przez 
właściciela nieruchomości do PSZOK. 

5) Dostarczanie odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie przez 
właściciela nieruchomości do PSZOK. 

6) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego o dużych 
rozmiarach, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych bezpośrednio z terenu nieruchomości może być  
realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za oddzielną opłatą, wg 
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cennika podmiotu odbierającego odpady komunalne. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 
3 dni od daty zgłoszenia. 

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych pozbywają się niżej wymienionych odpadów komunalnych 
w następujący sposób: 

1) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodowe - są 
zobowiązani do ich selektywnego zbierania i przekazywania do PSZOK na warunkach określonych przez 
ten punkt; 

2) odpady budowlano-rozbiórkowe - zobowiązani są do ich selektywnego zbierania, tj. należy je gromadzić 
w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać do PSZOK, na 
warunkach określonych przez ten punkt. 

7. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej wykorzystywanej 
w celach rekreacyjno - wypoczynkowych przekazują odpady gromadzone selektywnie typu meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlano-rozbiórkowe do PSZOK, 
na zasadach określonych przez ten punkt. 

8. Odpady z pojemników przy drogach publicznych opróżniane są w miarę napełniania pojemników, jednak 
nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

9. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowywane we własnym zakresie w przydomowych 
kompostownikach. 

10. Właściciel nieruchomości, który planuje prowadzić selektywną zbiórkę odpadów określonych 
w ust. 9 i zagospodarować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku, wykorzystuje uzyskany 
materiał na potrzeby własne. 

11. Ustala się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych: 

a) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach 
ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej. 

b) kompostowanie bioodpadów może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób 
nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

10. Zmienia się w całości brzmienie ust. 2 w § 12, który otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
określa poniższa tabela:  

Rodzaj odpadu Zabudowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
wielorodzinna 
(powyżej 4 
lokali 
mieszkalnych)  

Nieruchomości 
niezamieszkane, 
na których 
powstają odpady 
komunalne 

Nieruchomości, 
na których 
znajdują się 
rodzinne ogródki 
działkowe 

Nieruchomości, na 
której znajduje się 
domek letniskowy lub 
innej rekreacyjno-
wypoczynkowej  

Zmieszane 1 raz na 2 
tygodnie 

co najmniej 1 
raz w tygodniu 

co najmniej 1 raz 
na 2 tygodnie 

Bio 1 raz na 2 
tygodnie 

co najmniej 1 
raz w tygodniu  

co najmniej 1 raz 
na 2 tygodnie 

od 1 kwietnia do 
31 października 
1 raz na tydzień, 
w pozostałe 
miesiące 1 raz na 
2 tygodnie  

Szkło 1 raz na 8 
tygodni 

co najmniej 1 
raz na 8 
tygodni 

co najmniej 1 raz 
na 8 tygodni 

co najmniej 1 raz 
na 8 tygodni 

Metale i tworzywa 
sztuczne 

od 1 maja do 31 
października 
2 razy w 
miesiącu, 
pozostałe 
miesiące 1 raz 
w miesiącu  

co najmniej 2 
razy w 
miesiącu 

od 1 maja do 31 
października co 
najmniej 
2 razy w 
miesiącu, w 
pozostałe  
miesiące 1 raz w 

co najmniej 1 raz 
w miesiącu 

od 1 kwietnia do 31 
października 
1 raz na 2 tygodnie, w 
pozostałe miesiące 1 
raz w miesiącu 
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miesiącu  
Papier 1 raz na 8 

tygodni 
co najmniej 1 
raz na 8 
tygodni 

co najmniej 1 raz 
na 8 tygodni 

co najmniej 1 raz 
na 8 tygodni 

Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

na bieżąco w 
PSZOK 

na bieżąco w 
PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na zasadach  PSZOK 

Meble i inne 
odpady 
wielkogabarytowe 

na bieżąco w 
PSZOK 

na bieżąco w 
PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na bieżąco w PSZOK 

Odpady 
budowlane i  
rozbiórkowe  

na bieżąco  
w PSZOK 

na bieżąco  
w PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na zasadach 
obowiązujących 
w PSZOK 

na zasadach  PSZOK 

§ 2. Pozostałe zapisy zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 46), zmienionym uchwałą nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach 
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kartuzy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 1696), pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020 r., za wyjątkiem: 

1) § 1 ust. 10, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., 

2) § 1 ust. 9, w części tj. § 1 ust. 5 pkt 2 Regulaminu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/262/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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