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Tekst ujednolicony  po uwzględnieniu 

uchwały nr XXVI/256/2017  

Rady Miejskiej w Policach z dnia 

7 lutego 2017 r. 

 
UCHWAŁA NR XX/200/2016 

RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 21 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Police będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem 
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Police, określonym odrębną uchwałą, 

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości 
i porządku obowiązującym na terenie Gminy Police, określonym odrębną uchwałą, 

4) odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem 
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Police określonym odrębną uchwałą, 

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Police, określonym odrębną 
uchwałą, 

6) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym 
zgodnie z podanym harmonogramem, 

7) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebranych selektywnie odpadów 
komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy 
Police, określonym odrębną uchwałą. 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Police, określonym odrębną uchwałą, traktowane będą jako zmieszane 
odpady  komunalne. 

4. Niniejszą uchwałę stosuje się także do współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i innych osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także do innych 
podmiotów władających nieruchomością zamieszkaną, położoną na terenie Gminy Police. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 4,  będzie 
prowadzone z częstotliwością, nie rzadziej niż: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie, 

b) papier i tektura – raz na miesiąc, 
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c) opakowania szklane – raz na miesiąc, 

d) opakowania z tworzyw sztucznych – raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji – raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz raz na miesiąc 
w okresie od 1 grudnia do 31 marca; 

f) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na zgłoszenie do firmy odbierającej 
odpady zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów ustalony na dany rok kalendarzowy; 

2) zabudowa wielorodzinna: 

a) zmieszane odpady komunalne – raz na tydzień, 

b) papier i tektura – raz na dwa tygodnie, 

c) opakowania szklane – raz na miesiąc, 

d) opakowania z tworzyw sztucznych – raz na dwa tygodnie, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji – raz na tydzień, 

f) odpady wielkogabarytowe – raz na miesiąc. 

§ 3. 1. Adres PSZOK-u został określony w załączniku do uchwały. 

2. Informacje o godzinach otwarcia PSZOK-u znajdują na tablicach informacyjnych przy wjeździe na teren 
PSZOK-u. 

3. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Police niżej wymienione odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny: 

1) opakowania szklane, 

2) papier, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) wykładziny i dywany, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte kartridże i tonery, 

10) zużyte opony, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach, 

13) odpady remontowo-rozbiórkowe, 

14) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

15) odpady biodegradowalne, 

16) świetlówki i żarówki. 

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w załączniku do uchwały. 

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, 
o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, 
który stanowi załącznik do uchwały. 
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, uchwała nr 

XXXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej 

w Policach z dnia 30 września 2014 w sprawie zmieniająca uchwałę określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Witold Król  
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    Załącznik do uchwały nr XX/200/2016 
    Rady Miejskiej w Policach 
    z dnia 21 czerwca 2016 r. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERAN IA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
zlokalizowanego na terenie gminy Police 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady 
z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku: 
 
I. Zasady ogólne: 
 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 

przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 
3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 

uchwały, lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje 
nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń 
pracownika punktu. 
 

II. Ustalenia szczegółowe: 
 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Tanowskiej 8 w 
Policach (teren Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans- Net S.A.). 

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.  
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 
4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały. 
5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

− materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 
− zmieszane odpady komunalne, 
− zmieszane odpady budowlane. 

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 
− stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych, 
− stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 
− stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u na żądanie dostarczającego wystawi potwierdzenie przyjęcia 
odpadu. 

8. Dla odpadów przyjmowanych w PSZOK-u wprowadza się następujące limity: 
1) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych – do 12 opon rocznie na nieruchomość; 
2) odpady remontowo – rozbiórkowe – do 500 kg rocznie na nieruchomość. 

 
III. Postanowienia końcowe: 
 

1. Skargi i wnioski przyjmowane są w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach. 
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na 

stronie internetowej Gminy Police. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
i zagospodarowania tych odpadów. 

Konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Police  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi 
znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2014r. gdzie w myśl ustawy 
nowelizującej uchwały wydane na podstawie art. 4, art. 6l, 6n, 6r ust. 3 i 4 przed 1 lutego 2015r. utracą moc w 
terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli 01.08.2016r. 

W projekcie proponowanej uchwały m.in w § 1 ust. 2 wprowadzono zapis, że: w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe 
zostaną wyposażone w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

W § 2 ust. 1 pkt 1e wprowadzono dodatkowy zapis, że: od właścicieli nieruchomości, 
o których mowa w § 1 ust. 4,  odpady ulegające biodegradacji będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień w 
okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.  Poza tym okresem, odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

Doprecyzowano też zapis § 2 ust. 1 pkt 1f o informację, że odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny będzie odbierany nie rzadziej niż raz na kwartał. 

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany w dniu 20.05.2016r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Policach. 

 

Projekt uchwały przygotowany przez 

Wydział Gospodarki Odpadami 


