UCHWAŁA NR VII/81/2015
RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
dotycząca ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2012 r.
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. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dn. 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, Nr 232,
poz.1378)

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym
Woj. Pomorskiego z 22 stycznia 2013r. poz. 491) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą nr XXXVII/522/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 kwietnia 2014r. (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z 29 kwietnia 2014r. poz. 1749).
§2
Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie obwieszczenia
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

UZASADNIENIE
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z
2011r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.), nakłada obowiązek ogłoszenia w formie obwieszczenia
tekstu jednolitego aktów normatywnych, gdy były one kilkakrotnie nowelizowane, a
posługiwanie się tekstem aktu normatywnego może być w związku z tym utrudnione.

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Sopotu
Nr VII/81/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Obwieszczenie
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta
Sopotu z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dn. 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 197 poz.1172 z późn.
zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą nr XXXVII/522/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 kwietnia 2014r.
Tekst jednolity uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 kwietnia 2015r.
Tekst jednolity
Uchwała nr XXIV/330/2012
Rady Miasta Sopotu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
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, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.594; ze zm. Dz.U. z 2013r. poz.645 i 1318; Dz.U.
z 2014r. poz.379 i poz. 1072) w związku z art. 6r. ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.1399;
ze zm. Dz.U. z 2013r. poz. 1593. Dz.U. z 2015r. poz.87 i poz.122)
RADA MIASTA SOPOTU
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane odbiera się w każdej ilości;
2) zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Sopotu:
− odpady ze szkła,
− odpady z papieru i tektury, z opakowań wielomateriałowych (kartoniki po
mleku, sokach itp.)
− odpady z tworzyw sztucznych – z plastiku, w tym PET
− odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.) pochodzące z pielęgnacji
nieruchomości,
− odpady wielkogabarytowe w tym: meble, zużyty z sprzęt elektryczny
i elektroniczny, metale, zużyte opony i inne przedmioty o dużych
rozmiarach,
odbierane będą w każdej ilości;
3) komunalne odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe odbierane będą w ilości do
1 m³/rok/gospodarstwo domowe;
4) odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, w szczególności:
− resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich,
− rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
i opakowania po nich,
− zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do
dezynfekcji i dezynsekcji,
− środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
− lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
− baterie i akumulatory,
− zużyte kartridże i tonery,
− przepracowane oleje,

− przeterminowane leki
przyjmowane będą bezpłatnie w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
określanych dalej jako PZON, stanowiących punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych
organizowanej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. PZON
przyjmuje bezpłatnie wyłącznie te odpady, które zostały dostarczone do PZON przez
mieszkańców. Operator PZON-u może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj
i ilość wskazującą na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają
mieszkańcy.
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4 przyjmowane są przez PZON
w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej
www.zom.sopot.pl oraz w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie
z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej www.kzg.pl.
4. Odpady niebezpieczne obejmujące przeterminowane leki można dostarczać do
pojemników ustawionych w aptekach w godzinach ich otwarcia.
5. Odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii można dostarczać do pojemników
w urzędzie miasta, w placówkach handlowych i oświatowych w godzinach ich otwarcia.
6. Odpady wielkogabarytowe, o których mowa w pkt1 ppkt 2 podlegają odbiorowi tylko te,
które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach
śmietnikowych, wystawione w innych miejscach lub w miejscach, do których nie jest
zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.
7. Odbiór odpadów, o których mowa w pkt. 1 nie może następować w niedziele oraz w dni
ustawowo wolne od pracy. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem
ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Załącznik do uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2012 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W
ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Sposób zbierania
Minimalna częstotliwość zbiórki
Rodzaj odbieranych
zabudowa
zabudowa
zabudowa
zabudowa
odpadów
wielorodzinna
jednorodzinna
wielorodzinna
jednorodzinna
odpady zmieszane
Pojemniki
1-3 x tydzień
1 x 2 tygodnie
Pojemniki w
odpady ze szkła
Worki/pojemniki
kolorze
1 x tydzień
1 x miesiąc
(butelki, słoiki)
zielone
zielonym
odpady z papieru,
tektury i opakowań
Pojemniki w
Worki/pojemniki
wielomateriałowych
kolorze
1 x tydzień
1 x miesiąc
niebieskie
(kartoniki po mleku,
niebieskim
sokach itp.)
Pojemniki w
Worki/pojemniki
Plastik/metale
1 x tydzień
1 x miesiąc
kolorze żółtym
żółte
1) w okresie od 01.03 do 30.09 - 1 x
odpady zielone w tym:
miesiąc
1)trawa, odpady z
Pojemniki /
Worki w kolorze 2) jesienna zbiórka liści –od 01.10
pielęgnacji ogrodów
worki w kolorze
brązowym
do 30.11-1 x w tygodniu
2)jesienna zbiórka
brązowym
3)zbiórka choinek – od 01.01 do
liści
31.01 - 1 x w tygodniu
3)zbiórka choinek
Odpady
wielkogabarytowe w
tym: meble, zużyty z
sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte
opony i inne
przedmioty o dużych
rozmiarach
Odpady budowlanoremontowe i
rozbiórkowe
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Przeterminowane leki

Baterie

Pozostałe odpady
niebezpieczne

1 x miesiąc
-

Worek typu big-bag – o poj. do 1,0
m3
Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych,
Objazdowa Zbiórka Odpadów
Niebezpiecznych
Pojemniki w aptekach
Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych
Objazdowa Zbiórka Odpadów
Niebezpiecznych
Pojemniki w placówkach
handlowych, oświatowych i
użyteczności publicznej
Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych
Objazdowa Zbiórka Odpadów
Niebezpiecznych
Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych,
Objazdowa zbiórka odpadów
niebezpiecznych

1 x rok na gospodarstwo domowe
(na zgłoszenie właściciela
nieruchomości)
PZON – przez cały rok,
OZON – wg ustalonego
harmonogramu, min. 2 x rok
przez cały rok w godzinach pracy
przez cały rok w godzinach pracy
2 x rok wg ustalonego
harmonogramu
przez cały rok w godzinach pracy
przez cały rok w godzinach pracy
2 x rok wg ustalonego
harmonogramu
PZON – przez cały rok,
OZON – wg ustalonego
harmonogramu , min. 2 x rok

