
UCHWAŁA NR XX/119/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE 

z dnia 28 maja 2020 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Goleniowie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Maszewo 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: 
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
2) częstotliwość ich odbierania, 
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
 

§ 2. 1. Ustala się, że wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w worki do 
gromadzenia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych, 
pozostawione w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Worek bądź 
pojemnik na odpady zmieszane (pozostałości po selektywnej zbiórce) właściciele 
nieruchomości zapewniają sobie we własnym zakresie. 

2. Poszczególne frakcje odpadów zbiera się w odpowiednich pojemnikach i workach, tj.: 
1) odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, zbiera się 

w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 
2) odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub 

workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 
3) odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Plastik, 
metale i opakowania wielomateriałowe”, 

4) bioodpady tj. ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i odpady kuchenne, zbiera się 
w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Odpady 
Biodegradowalne”, 
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5) odpady zmieszane  (pozostałości po selektywnej zbiórce) zbiera się do pojemnika lub 
worka innego niż wymienione w pkt 1-4.  

 
§ 3. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, odebrana zostanie każda ilość 

następujących frakcji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 
1) papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
2) szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła,  
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odpady z metali oraz 

odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) bioodpady –  ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i odpady kuchenne, 
5) odpady zmieszane – (pozostałe po selektywnej zbiórce). 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę oraz właściciela 
nieruchomości. 

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela 
nieruchomości uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane  
są w podziale na odpowiednie frakcje, o których mowa w § 3 ust. 1  i gromadzone są 
w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji. 

 
§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości: 
1) papier i tektura, szkło -  z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej – raz 

na 8 tygodni, 
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej  – raz na 2 tygodnie, 
3) bioodpady -  raz na miesiąc, jednak w okresie od kwietnia do października z zabudowy 

mieszkaniowej: 
a) jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie, 
b) wielolokalowej – raz na tydzień,  

4) zmieszane – (pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne z zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie, 

5) zmieszane – (pozostałe po selektywnej zbiórce)  odpady komunalne z zabudowy 
mieszkaniowej wielolokalowej – raz na tydzień. 

2. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu 
dostępnego na stronie internetowej www.maszewo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Maszewie. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli 
będą wystawione: 
1) przed posesją - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi; 

2) przy punktach gromadzenia odpadów - w przypadku nieruchomości pozostałych. 

 
§ 5. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym  

w Maszewie ul. Spacerowa 14, zwanym dalej „PSZOK”,  odbierane będą następujące frakcje 
odpadów: 

http://www.maszewo.pl/
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1) papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
2) szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odpady z metali oraz 

odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, 

4) bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów (tzw. „zielone”). Właścicieli 
nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostownik, nie mogą oddawać bioodpadów 
firmie zbierającej odpady komunalne i do PSZOK, 

5) niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po 
domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz opakowania po 
nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, żarówki, 
termometry, przełączniki, 

6) przeterminowane leki, chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów 
odpadowych, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowań po nich, 

7) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej, 
9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
11)  zużyte opony, 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości w PSZOK odbierana będzie każda ilość 
odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 z zastrzeżeniem pkt 11, gdzie ustala się limit 
przyjęć zużytych opon w ilości 4 sztuk w ciągu roku kalendarzowego od jednego 
gospodarstwa domowego. 

3. Godziny otwarcia PSZOK będą zamieszczone na stronie internetowej www.maszewo.pl  
4. Przeterminowane leki można także dostarczać do: 

1) Apteki Świętego Brata Alberta – ul. Jedności Narodowej 46 w Maszewie, 
2) Apteki A. Kurzaj – ul. Jedności Narodowej 43 w Maszewie, 
3) Apteki Dbam o Zdrowie – ul. Szkolna 10a/8 w Maszewie. 

5. Zużyte baterie i  akumulatory można także dostarczać do specjalistycznych 
pojemników znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego: m.in. w: Urzędzie 
Miejskim w Maszewie, Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie oraz placówkach oświatowych 
(adresy wszystkich punktów będą podawane do publicznej wiadomości). 

6. Dostarczanie odpadów, o których mowa w ust. 1 i ust. 4-5 mieszkańcy wykonują we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

7. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których 
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

8. W PSZOK znajdują się oznakowane pojemniki, kontenery oraz wyznaczone miejsca na 
poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

8. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, wymienionych 
w ust. 1, jeżeli ich ilość wskazuje, na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie 
domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie. 

9. Osoba oddająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do: 
1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady, 

http://www.maszewo.pl/
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2) rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu  wskazany przez pracownika obsługi 
punktu. 
10.  W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana 

jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. 
 
§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne oraz przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  
w  Maszewie, Plac Wolności 2:  
1) pisemnie, 
2) telefonicznie- pod nr tel. 91 402 33 86, 
3) elektronicznie na adres e-mail: gok@maszewo.pl, 

2. Dokonując zgłoszenia należy podać: 
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 
2) datę wystąpienia nieprawidłowości, 
3) opis nieprawidłowości. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. 
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25 marca 2015 

r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Maszewo  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa. 
  
§ 9.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
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