
 
 

UCHWAŁA NR XLIX/454/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen 
za te usługi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach na ul. F. Sędzickiego 

40 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 

Rada Miejska w Kartuzach, 
na wniosek Burmistrza Kartuz  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób świadczenia 
oraz wysokość cen za te usługi, które określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 listopada 2021 r.

Poz. 4208



 

 

 

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Kartuzach na ul. F. Sędzickiego 40 

 

§ 1. 

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

1. Ustala się, że Gmina świadczy usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, na których powstają odpady 

komunalne. 

2. Ustala się, iż dodatkowe usługi dotyczą następujących rodzajów odpadów odbieranych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkanych, dla ilości ponad limitowanych; 

a) budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

b) zużyte opony,  

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

§ 2.  

Sposób świadczenia usług dodatkowych 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkanych może przekazać odpady w ilościach ponad 

limitowanych, określonych w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w następujący sposób: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - gromadzenie w 

kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK); 

2) zużyte opony - przekazanie odpadów do PSZOK, na zasadach w nim obowiązujących; 

3) odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - przekazanie odpadów do PSZOK, 

na zasadach w nim obowiązujących. 

 

2. Obsługa PSZOK przyjmuje odpady w ramach usługi dodatkowej i prowadzi jej ewidencję, 

która zawiera następujące dane: imię i nazwisko przekazującego odpady komunalne (ew. 

numer identyfikacyjny), adres nieruchomości, z której odpady pochodzą, rodzaj przekazanego 

odpadu, jego ilość oraz cenę przyjęcia. 

§ 3  

Wysokość opłaty za usługi dodatkowe w Pszok  

1. Ustala się następującą wysokość opłaty za usługi dodatkowe w Pszok  

L.p. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów Przyjęcie - opłata 

1. 16 01 03 zużyte opony (samochodowe) 767,00 zł /Mg 

2. 

17 01 01 17 

01 02 17 01 

03 17 01 07 

17 06 04 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów, materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

832,00 zł/Mg 

 

3. 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 1048,00 zł/Mg 
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3. Opłaty, o których mowa w ust.1, za usługi dodatkowe należy uiszczać w dzień przekazania 

odpadów w PSZOK-u. 

4. Obsługa PSZOK wystawia dokument przyjęcia odpadów. 
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