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POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293  
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl

www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-GDA 189/2017

Sygnatura protokołu WI.7023.170.2017.akp.er
Podstawa do 
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2016 r., poz.1688), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Nazwa zakładu, adres Gmina Wiejska Sierakowice,

Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, Gmina Sierakowice (wiejska), Powiat 
kartuski

Rodzaj działalności, 
rodzaje i liczba instalacji, 
kod działalności lub 
instalacji

 
Instalacje:

Adres kontrolowanej 
działalności

Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, Gmina Sierakowice (wiejska), Powiat 
kartuski

Osoba poinformowana o 
podjęciu kontroli

Tadeusz Kobiela, Wójt Gminy Sierakowice

Regon zakładu lub 
PESEL kontrolowanego, 
który nie posiada regonu 
(np. rolnicy 
indywidualni)

191674977

Rodzaj kontrolowanego 
przedsiębiorcy zgodnie z 
ustawą o swobodzie 
działalności 
gospodarczej

 

Rejestracja  
Telefon/ fax. 058/681-95-42  
Adres strony 
internetowej:

 

email  
Posiadane certyfikaty 
ISO, EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel 
kontrolowanego 
upoważniony do 
reprezentacji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tadeusz Kobiela Wójt Gminy Sierakowice

Udzielający informacji: 
(imię i nazwisko, 
stanowisko)

Imię i nazwisko Stanowisko
Mariusz Laska Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska

Podmiot kontrolowany
Nazwa Gmina Sierakowice
Adres do korespondencji Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, Gmina Sierakowice (wiejska), Powiat 

kartuski
Regon 191674977
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Rejestracja  
Telefon/ fax. 058/681-95-42  

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia 
kontroli

19-06-2017

Data zakończenia 
kontroli

21-07-2017

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Planowa
Data poprzedniej kontroli  
Okres objęty kontrolą 2012-2017
Cel kontroli 38. Kontrola w zakresie realizacji zadań  wynikających z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Cykl kontrolny 1. Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli
Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Anna Kulig-Priebe Starszy Specjalista 201/2017 z dnia 

19.06.2017.
Ewa Ryłko inspektor 201/2017 z dnia 

19.06.2017.
Wykonujący pomiary i 
badania

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr

Osoby uczestniczące w 
kontroli

nie dotyczy

1. Ustalenia kontroli

Gmina Sierakowice położona województwie pomorskim, powiat kartuski. W skład gminy wchodzą 22 
sołectwa: Bukowo, Bącka Huta, Borowy Las, Długi Kierz, Gowidlino, Kowale, Kamienica Królewska, 
Karczewko, Mojusz, Paczewo, Puzdrowo, Sierakowska Huta, Smolniki, Leszczynki, Nowa Ameryka, 
Pałubice, Załakowo, Łyśniewo, Mrozy, Stara Huta, Szklana, Tuchlino. Liczba mieszkańców według stanu 
na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 18399, na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 18581, na dzień 31.12.2015 r. 
wyniosła 18807, na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 19106 Gmina wiejska Sierakowice jest jednostką 
samorządu terytorialnego, która realizuje zadania własne w zakresie utrzymania czystości i porządku w 
gminie.
 
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o wytyczne do przeprowadzenia w 2017 r. przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów 
znowelizowanej  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) opracowane w marcu 2017 r. przez GIOŚ w Warszawie i zatwierdzone 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  Kontrola planowa  obejmującej przestrzeganie 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Upoważnienie do kontroli nr 201/2017 z 
dnia 19 czerwca br. stanowi załącznik do protokołu.
 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 
I. Uchwały:
 
Rada Gminy Sierakowice podjęła uchwałę:
 
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierakowice Uchwała Nr XXII/274/12 
Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 2012 roku, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
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porządku na terenie Gminy Sierakowice. Przed podjęciem uchwały Regulamin (…) Sierakowice nie 
uzyskała pozytywnej opinii PPIS w Kartuzach znak: SE.NE-30/4723/12/TA/12 z dnia 27 listopada 2012 
roku. W dniu 28 grudnia 2012 roku pismem znak: NK-III.4131.35.2012.TM Wojewoda Pomorski wydał 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność § 2 pkt 2, § 3, §6 ust.2 pkt 3, §14 ust. 1 pkt 2,  §19 
ust.2, ust. 4 i ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXII/274/12 Rada Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 
2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice. Rady 
Gminy Sierakowice po uzyskaniu Pozytywnej opinii PPIS w Kartuzach w dniu 3 marca 2015 Uchwaliła 
Uchwałę Nr V/41/15 roku w tej samej sprawie.
 
W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Sierakowice uchwaliła Uchwałę Nr XVIII/204/16 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierakowice. Przed podjęciem uchwały 
Regulamin uzyskał pozytywną opinię PPIS w Kartuzach znak: SE.NS-30/4723/4/TA/16 z dnia 12 kwietnia 
2016 roku, zmieniona Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XX/237/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku. 
Utraciła moc Uchwała Nr XXII/274/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 2012 roku w tej samej 
sprawie. Uchwała z dnia 21 czerwca 2016 roku wraz z opinią stanowi załącznik  do protokołu.
 
Regulamin określa zasady i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice  w tym:
 
A. obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 
Zgodnie z  (§ 1) 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących rodzajów odpadów:
1) szkła,
2) papieru i tektury,
3) tworzywa sztucznego,
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,
5) zużytych baterii i akumulatorów,
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) chemikaliów,
8) przeterminowanych leków,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
11) zużytych opon,
12) metali.
13) pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów, o 
których mowa w pkt 1-12.
14) odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy,
 
Zgodnie z § 5 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od 
chwili ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Przeterminowane leki można również umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 
oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia. Pojemniki te 
powinny mieć odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp 
do ich zawartości przypadkowym osobom.
Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się umieszczanie zużytych baterii w 
przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek 
szkolnych.
Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.
Papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale i odpady wielomateriałowe należy gromadzić w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, 
na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i 
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specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli.
Dopuszcza się umieszczenie papieru i tektury, metali i odpadów wielomateriałowych odpowiednio w 
pojemnikach lub workach foliowych przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych.
Szkło należy gromadzić oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach foliowych.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.
Selektywnie zgromadzone odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.
Odpady ulegające biodegradacji za wyjątkiem odpadów zielonych należy gromadzić w pojemnikach na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie na przydomowych 
kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, 
liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne).
Odpady zielone należy gromadzić w przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości lub 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości, aby móc gromadzić odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji we 
własnym kompostowniku, ma obowiązek zarejestrować go w Urzędzie Gminy Sierakowice i podpisać 
zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek zgodnie z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał 
dla własnych potrzeb.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstały w gospodarstwie domowym należy przekazywać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do miejsc wskazanych przez Gminę 
Sierakowice, w których może być prowadzona zbiórka wyżej wymienionej frakcji odpadów.
 
Zgodnie z § 6 właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych
2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 700, a w przypadku 
intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez zamiatanie, zbieranie, 
grabienie, zmywanie, itp., odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w 
ruchu pieszych, usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących 
rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach,  uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po 
ustaniu przyczyn jego stosowania.
Zgodnie z § 7 mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem nie zanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji 
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, dokonanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych 
częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, mycia wyłącznie nadwozia 
samochodu.
Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem nie   zanieczyszczenia   środowiska   i gromadzenia   powstających   odpadów   w urządzeniach   
do   tego przeznaczonych, wykonywania drobnych napraw pojazdów samochodowych, a więc wymiana 
kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, wykonywania naprawy pojazdów samochodowych 
nie stwarzających uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Zgodnie z § 8 zabrania się zakopywania odpadów oraz ich pozbywania się poza punktami gromadzenia.
 
B. rodzaj i minimalną pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W (§ 9) uchwały ustalono następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz miejscach publicznych. Pojemniki powinny być 
przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 i - 120 i;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 i;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) pojemniki (KP 5, KP 6, KP 7, KP 10) o pojemności od 5m3 do 10 m3;
5) worek na gruz budowlany do 1 m3
6) pojemniki siatkowe oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
selektywnego zbieranego o pojemności od 1 m3 do 3 m3.
7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 
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odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 60 1 do 1100 l;
8) worki z foli LDPE lub HDPE o pojemności od 60 1 do 120 l
9) kosze uliczne o pojemności od 35 1 do 75 l;
Ustalono (§ 10) się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta:
1) do 8 osób - w rozmiarze HOL - 120 l,
2) powyżej 8 osób - w rozmiarze 240 l lub 2 x 120 l.
Ustalono (§11) dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika 
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób - w rozmiarze HOL - 120 l,
2) od 5 do 9 osób - w rozmiarze do 240 l lub 2 x 120 l
3) od 10 do 15 osób - w rozmiarze 2 x 240 l,
4) od 16 do 20 osób - w rozmiarze 1100 l,
5) od 21 osób do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 l,
6) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 l.
 
Ustalono (§ 12) dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pojemności odpowiadającą co najmniej:
1) 3 litrom na każdy 1 m2 powierzchni budynku przeznaczonej na działalność gospodarczą jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
2) 1 litrowi na każdy 1 m2 powierzchni na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, innej niż mowa w ust. 1 i 2, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na 
jeden lokal.
Ustalono dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności odpowiadającą co najmniej:
1) 110 litrom na każde 50 m2 nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów 
na nieruchomość
 
§ 13. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć 
nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.
2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane 
są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym posiadającym równą i 
utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.
3. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości i osób trzecich.
4. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą 
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, 
gorącego popiołu.
 
C. częstotliwość  i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Uchwalono (§ 14) że właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, 
usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu,
2) zapewnienia systematycznego odbioru odpadów,
3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia odpadów,
4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.
 
Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 
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odbierającego odpady.
W przypadku zwiększonej ilości odpadów, ponad ustaloną normę i związanej z tym niewystarczającej 
pojemności użytkowanych pojemników, dopuszcza się zbieranie powstających na terenie nieruchomości 
odpadów w oznakowanych workach.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
Ustalono minimalną częstotliwość zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości:
 
1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie,
2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej 2 razy na tydzień.
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej raz 
na dwa tygodnie
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co 
najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej raz na miesiąc przez pozostałą 
cześć roku.
 
Ustalono minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła z terenu nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej: raz na kwartał,
2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej: raz na miesiąc.
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej: 
raz na kwartał
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co 
najmniej raz na miesiąc w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej: raz na kwartał przez pozostałą 
część roku
 
Ustalono minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metalu i 
odpadów wielomateriałowych:
1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej: raz na miesiąc,
2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej: raz na tydzień,.
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej: 
raz na miesiąc
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co 
najmniej raz na miesiąc w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej: raz na kwartał przez pozostałą 
część roku,
 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych bezpośrednio z terenu 
nieruchomości będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za 
oddzielną opłatą. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają 
obowiązek:
1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady,
2) opróżniania ich co najmniej raz na dwa tygodnie.
Zgodnie z § 15 właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 
2. Uchwała Rady Gminy Sierakowice Nr XXVI/303/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie wyboru 
metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmieniona Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr 
XXXII/390/13 z dnia 22 października 2013 roku w tej samej sprawie. Rada Gminy Sierakowice w dniu 03 
marca 2015 roku uchwaliła Uchwałę Nr V/40/15 w tej samej sprawie. Tym samym utraciła moc Uchwała 
Rady Gminy Sierakowice Nr XXVI/303/13 z dnia 07 marca 2013 roku. Uchwała  z dnia 03 marca 2015 r. 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą uchwala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
 
W § 2 ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w 
zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach gospodarstwa domowego, w 
wysokości:
1) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 14 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 25 zł miesięcznie;
3) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 35 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby 39 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób 43 zł miesięcznie;
6) dla gospodarstwa domowego liczącego 6 osób i więcej 47 zł miesięcznie.
 
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1,
W zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach gospodarstwa domowego, 
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 21 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 37,50 zł miesięcznie;
3) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 52,50 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby 58,50 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób 64,50 zł miesięcznie;
6) dla gospodarstwa domowego liczącego 6 osób i więcej 70,50 zł miesięcznie.
 
3.Ustala się stawki opłaty za pojemnik zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
1) 20 zł za pojemnik o pojemności do 120 I;
2) 36 zł za pojemnik o pojemności od 121 - 240 I;
3) 140 zł za pojemnik o pojemności od 241-1100 l.
 
4. Ustala się wyższe stawki opłaty za pojemnik zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na 
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdy odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) 30 zł za pojemnik o pojemności do 120 I;
2) 54 zł za pojemnik o pojemności od 121 - 240 l;
3) 210 zł za pojemnik o pojemności od 241-1100 I.
 
3. Uchwała Rady Gminy Sierakowice Nr V/45/15 z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
 
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny - w wysokości 150 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną 
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, z zastrzeżeniem § 3.
§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny - w wysokości 225 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną 
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, z zastrzeżeniem § 4.
§ 3. Ustala się stawkę o której mowa w § 1 za 2015 r. - w wysokości 140 zł za jeden domek letniskowy lub 
inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
§ 4. Ustala się stawkę o której mowa w § 2 za 2015 r. - w wysokości 210 zł za jeden domek letniskowy lub 
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inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
 
4. Uchwała  Rady Gminy Sierakowice Nr XXVI/304/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie  terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała podjęta w 
terminie ustawowym. Zmieniona Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr V/42/15 z dnia 03 marca 2015 r. w 
tej samej sprawie. Utraciła moc Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XVIII/206/16 z dnia 26 kwietnia 
2016 r. w tej samej sprawie,  Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Zgodnie z uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne za dany miesiąc, uiszczane 
będą przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z góry bez wezwania, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie:
 
1. za I kwartał do 15 marca danego roku;
2. za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3. za III kwartał do 15 września danego roku;
4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku;
 
Zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należna za rok, uiszczana będzie przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, z góry 
bez wezwania, w łącznej wysokości za rok kalendarzowy, w terminie do 15 czerwca danego roku.
 
5. Uchwała  Rady Gminy Sierakowice Nr XXVI/306/13 z dnia 03 marca 2013 roku r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sierakowice oraz warunków i trybu jej składania 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała podjęta po terminie ustawowym, zmieniona 
Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr V/44/15 z dnia 03 marca 2015 roku w tej samej sprawie. Utraciła 
moc Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XVIII/205/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w tej samej sprawie,  
Uchwała z dnia 26 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sierakowice w brzmieniu określonym w 
załączniku do niniejszej uchwały.
Deklarację  o której mowa § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w 
Sierakowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Sierakowice w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.
 
Uchwalono, że deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w 
Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30 w Sierakowicach za pomocą Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Gminy Sierakowice.
W Uchwale określono następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
1. Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci, jeżeli pozostają one poza miejscem zamieszkania lub 
zaświadczenie ze szkoły, placówki oświatowej/uczelni.
2. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli pozostają one poza granicami kraju oraz potwierdzenie 
zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego 
równoważącego dokumentu.
3. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe poza granicami Gminy Sierakowice oraz 
kopię deklaracji z tej gminy, bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.
4. Oświadczenie wskazujące osoby, jeżeli są one zamieszkałe na terenie Gminy Sierakowice, ale 
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zamieszkują pod innym adresem niż adres zameldowania.
Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela 
nieruchomości przez pełnomocnika.
 
6. Uchwała  Rady Gminy Sierakowice Nr XXVI/304/13 z dnia 07 marca 2013 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. Uchwała podjęta po terminie ustawowym, Utraciła moc 
Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr V/43/15 z dnia 03 marca 2015 roku w tej samej sprawie. Uchwała z 
dnia 03 marca 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości 
wynikającej z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości lub z decyzji o której mowa w art. 6o 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane - w 
każdej ilości.
 
Ustalono że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przedsiębiorca na zlecenie gminy, 
odbierze odpady komunalne:
 
1. szkło zebrane selektywnie, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Sierakowice - w każdej ilości,
2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane selektywnie, w 
sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice - w każdej 
ilości.
Ustalono, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, gdy odpady: papieru i tektury, szkła, 
tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych są odbierane z nieruchomości lub dostarczane 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co najmniej w ilości:
1) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - 25% objętości odebranych odpadów 
zmieszanych,
2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - 25% objętości odebranych odpadów 
zmieszanych,
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 25% 
objętości odebranych odpadów zmieszanych,
4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 25% objętości odebranych 
odpadów zmieszanych.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice, traktowane są, jako odpady zmieszane.
3. Dwa kolejne, następujące po sobie lub trzykrotne w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie gminy 
przez podmiot odbierający odpady o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do 
selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zbierane i odbierane 
w sposób zmieszany (niesegregowane).
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznaczenia swoich pojemników i urządzeń do selektywnej 
zbiórki odpadów - worków lub pojemników - naklejkami z indywidualnym kodem kreskowym właściciela 
nieruchomości. Naklejki z kodem kreskowym należy umieszczać w sposób widoczny na obudowie 
pojemnika lub worku.
5. Odpady z pojemników i worków nieoznaczonych w sposób, o którym mowa w ust. 4, nie podlegają 
odbiorowi.
6. Naklejki z kodami kreskowymi będą wydawane bezpłatnie właścicielom nieruchomości w siedzibie 
Urzędu Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice.
Zgodnie z § 4 Ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, przedsiębiorca na zlecenie 
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gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:
1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: raz na dwa tygodnie,
2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 2 razy na tydzień,
3. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: raz na dwa 
tygodnie,
4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: raz na dwa tygodnie w 
okresie od czerwca do sierpnia i raz na miesiąc przez pozostałą część roku.
Zgodnie z § 5 Ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, przedsiębiorca, na zlecenie 
gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
metale i odpady wielomateriałowe, z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów i nie mniejszą jednak 
niż:
1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: raz na miesiąc,
2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: raz na tydzień,
3. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: raz na 
miesiąc,
4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: raz na miesiąc w okresie 
od czerwca do sierpnia i raz na kwartał przez pozostałą część roku.
 
§ 6. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, 
odbierze odpady komunalne selektywnie zebranego szkła, z częstotliwością dostosowaną do ilości 
odpadów i nie mniejszą jednak niż:
1. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: raz na kwartał,
2. dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: raz na miesiąc,
3. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: raz na 
kwartał,
4. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: raz na miesiąc w okresie 
od czerwca do sierpnia i raz na kwartał przez pozostałą część roku.
 
Zgodnie z §7 Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 - 2, odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Sierakowice zawarła umowę na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionego właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być 
dokonywany.
2. 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.
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione winnych miejscach niż określone w § 13 ust. 2 i 3 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice lub w miejscach, do których nie 
jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.
4. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości w 
pojemnikach i workach, o których mowa w § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sierakowice.
Zgodnie z § 9 w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości, mogą bez dodatkowych opłat dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:
1) Selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności:
a) papier i tekturę,
b) opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) tworzywa sztuczne,
e) metale,
f) odpady zielone,
g) odpady wielkogabarytowe,
h) opony w ilości do 8 sztuk na rok od jednego właściciela nieruchomości,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w tym:
- odpadowa papa w ilości do 0,5 m3 na rok od jednego właściciela nieruchomości,
- odpady waty szklanej i wełny mineralnej w ilości do 1 m3na rok od jednego właściciela nieruchomości,
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- pozostałe odpady w ilości do 3 m3 na rok od jednego właściciela nieruchomości, przy czym wymaga się 
odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) popiół.
2) Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w 
szczególności:
a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich,
b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
d) środki ochrony roślin oraz opakowań po nich,
e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
f) baterie i akumulatory,
g) zużyte kartridże i tonery,
h) przepracowane oleje.
 
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania w godzinach jego 
otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.sierakowice.pl.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, 
które zostały dostarczone przez ich wytwórców.
4. Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, 
jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że są to odpady inne niż komunalne.
Zgodnie z § 10 ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie gminy, dostarczy 
urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów 
w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w 
§4 - 6 niniejszej uchwały.
2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki w zabudowie 
wielolokalowej, a worki na pozostałych nieruchomościach.
3. Urządzenia do selektywnego zbierania są opisane, co do rodzaju zbieranych odpadów.
Zgodnie z § 11 w zamian za uiszczoną opłatę gmina przeprowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną dla 
właścicieli nieruchomości.
2. Kampania obejmie co najmniej:
a) informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
b) informację o sposobie i zakresie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty,
c) edukację w zakresie zbierania selektywnego odpadów.
3. W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system zarządzania gospodarką 
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z § 12Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług:
1) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości - w Urzędzie Gminy w 
Sierakowicach telefonicznie pod nr 58 681-95-00, elektronicznie - e-mail: sierakowice@sierakowice.pl, 
pisemnie lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Sierakowicach, przy ul. Lęborskiej 30, 
83-340 Sierakowice;
2) przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w Urzędzie Gminy w 
Sierakowicach telefonicznie pod nr 58 681-95-00, elektronicznie - e-mail: sierakowice@sierakowice.pl, 
pisemnie lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Sierakowicach, przy ul. Lęborskiej 30, 
83-340 Sierakowice.
 
7. Uchwała Fakultatywna. Uchwała Rady Gminy Sierakowice Nr XXII/272/12 z dnia 27 listopada 2012 r.  
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
Rada Gminy Sierakowice postanowiła z dniem 01 lipca 2013 r. o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
II. Obowiązki
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1. Przetargi
 
W 2013 roku wypełniając obowiązek o którym mowa art. 6d ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Sierakowice  przeprowadziła przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych Gminy Sierakowice. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 22 maja 2013 roku. Umowa 
Nr ROŚ.272.1.2013 pomiędzy Wójtem Gminy Sierakowice – Tadeuszem Kobiela a Przedsiębiorstwem 
ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Mechucino, Odział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice 
reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Mirosława Myszk została zawarta w dniu 03 czerwca 2013 
roku, w Sierakowicach na okres od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Kolejna umowa Nr 
ROŚ.272.1.2015 z dnia 17 października 2016 r. pomiędzy Wójtem Gminy Sierakowice – Tadeuszem 
Kobiela a Przedsiębiorstwem ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Mechucino, Odział Sierakowice, ul. 
Słupska 2, 83-340 Sierakowice reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Mirosława Myszk została 
zawarta na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Umowa obejmuje odbieranie odpadów z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice. 
W dniu 17 października 2016 r. strony podpisały Aneks do niniejszej umowy. Kolejna umowa Nr 
ROŚ.272.3.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Sierakowice – Tadeuszem Kobiela a 
Przedsiębiorstwem ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Mechucino, Odział Sierakowice, ul. Słupska 2, 
83-340 Sierakowice reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Mirosława Myszk została zawarta na 
okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Umowa stanowi załącznik do protokołu.
 
2. Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2a oraz z art. 3a ustawy gmina jest zobowiązana do budowy, utrzymania i 
eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Rada Gminy Sierakowice podjęła Uchwałę Nr XI/120/07 z dnia20 listopada 2017 r. w 
sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie 
Potęgowo wykonania zadania publicznego polegającego na odbieraniu i unieszkodliwianiu odpadów 
komunalnych. Porozumienie Międzygminne dotyczące użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów 
komunalnych w Chlewnicy zawarte w dniu 20 października 2008 roku wraz z aneksami stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
 
3. Selektywne zbieranie odpadów
 
W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Sierakowice uchwaliła Uchwałę Nr XVIII/204/16 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierakowice. Przed podjęciem uchwały 
Regulamin uzyskała pozytywną opinię PPIS w Kartuzach znak: SE.NS-30/4723/4/TA/16 z dnia 12 
kwietnia 2016 roku. Zmieniona Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XX/237/16 z dnia 21 czerwca 2016 
roku. Utraciła moc Uchwała Nr XXII/274/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 2012 roku w tej 
samej sprawie. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących rodzajów odpadów:
Zgodnie z  (§ 1) 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących rodzajów odpadów:
1) szkła, 2) papieru i tektury, 3)tworzywa sztucznego, 4)odpadów ulegających biodegradacji, w tym 
zielonych, 5) zużytych baterii i akumulatorów, 6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 7) 
chemikaliów, 8) przeterminowanych leków, 9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 10) odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 11) zużytych opon, 12) metali, 13) 
pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów, o których 
mowa w pkt 1-12 14) odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a 
ustawy,
Sposób realizacji obowiązku opisano w punkcie 1 protokołu.
 
4.     Obowiązek utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą 
być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Umowa Nr ROŚ.272.1.2013 pomiędzy Wójtem Gminy Sierakowice – Tadeuszem Kobiela a 
Przedsiębiorstwem ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Mechucino, Odział Sierakowice, ul. Słupska 2, 
83-340 Sierakowice reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Mirosława Myszk została zawarta w 
dniu 03 czerwca 2013 roku, w Sierakowicach na okres od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Kolejna 
umowa Nr ROŚ.272.1.2015 z dnia 17 października 2016 r. pomiędzy Wójtem Gminy Sierakowice – 
Tadeuszem Kobiela a Przedsiębiorstwem ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Mechucino, Odział 
Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Mirosława 
Myszk została zawarta na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Umowa obejmuje odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sierakowice wraz z prowadzeniem 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W dniu 17 października 2016 r. strony podpisały 
Aneks do niniejszej umowy. Kolejna umowa Nr ROŚ.272.3.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. pomiędzy 
Wójtem Gminy Sierakowice – Tadeuszem Kobiela a Przedsiębiorstwem ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 
83-334 Mechucino, Odział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice reprezentowanym przez 
Wiceprezesa Zarządu – Mirosława Myszk została zawarta na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 
r.
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest w Sierakowicach przy ul. Brzozowej 2A 
obsługiwany jest przez Spółkę ELWOZ , która odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne zebrane na 
terenie punktu przez Gminę Sierakowice. Punkt PSZOK zlokalizowany jest w miejscu łatwo dostępnym dla 
mieszkańców Gminy Wiejskiej Sierakowice. PSZOK jest otwarty dla mieszkańców od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty od godz. 8:00 do 15:00. PSZOK obsługuje tylko 
mieszkańców Gminy Sierakowice, a koszty jego eksploatacji gmina pokrywa z opłaty za zagospodarowanie 
odpadów uiszczanej przez mieszkańców.
 
PSZOK jest przedmiotem oddzielnej kontroli.
 
5. Zapewnienie odpowiednich poziomów
 
- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i  szkła – 10% za 2012 r. , 12 % za 2013 r. , 14% za 2014 r., 16% za 2015 r. oraz 18% za 2016 r.
- osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za 2012 r., 36 % za
2013 r. , 38% za 2014 r.,  40% za 2015 r. oraz 42% za 2016 r.
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania – 75% za 2012 r., 50 % za 2013 r. , 50% za 2014 r., 50% za 2015 r. oraz 45% za 2016 r.
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, gmina osiągnęła w 2012 r. następujące poziomy:
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  0 % (gmina nie wykazała 
poziomu);
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 100 % (gmina nie wykazała poziom);
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (gmina osiągnęła wymagany poziom).
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, gmina osiągnęła w 2013 r. następujące poziomy:
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  37,8 % według sprawozdania 20,8 
% (gmina zapewniła wymagany poziom);
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 26,7 %, według sprawozdania 25,6% (gmina zapewniła wymagany 
poziom);
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (gmina zapewniła wymagany poziom).
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta gmina osiągnęła w 2014 r. następujące poziomy:
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 47,7 % (gmina zapewniła 
wymagany poziom),
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 41,2  % (gmina zapewniła wymagany poziom),
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- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 99,9%, według sprawozdania 98,2% (gmina 
zapewniła wymagany poziom).
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta gmina osiągnęła w 2015 r. następujące poziomy:
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 14,3 % (gmina zapewniła 
wymagany poziom),
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 43,9  % (gmina zapewniła wymagany poziom),
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,4 % (gmina zapewniła wymagany poziom).
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta gmina osiągnęła w 2016 r. następujące poziomy:
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0 % (gmina zapewniła wymagany 
poziom),
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 39,5  % (gmina zapewniła wymagany poziom),
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 95,5 % (gmina zapewniła wymagany poziom).
 
6. Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy 
wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u ustawy).
 
Pracownicy Urzędu Gminy Sierakowice na bieżąco  przeprowadzą kontrole firm odbierających odpady w 
zakresie terminowości i sposobu odbierania odpadów od mieszkańców oraz wyposażenia baz magazynowo 
– przeładunkowych. Od 2013 roku Pracownicy Gminy skontrolowali firmę ELWOZ Sp. z o.o. Oddział 
Sierakowice wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej 5 razy. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Protokoły z przeprowadzonych kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
7. Sprawozdawczość
 
a) Wójt w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2013 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób  nierzetelny i wymagało złożenia do WIOŚ oraz UMWP 
korekty sprawozdania. Pismem znak:DROŚ-E.7023.3.2014.KW z dnia 22 maja 2014 r. Marszałek 
Województwa Pomorskiego wezwał Gminę Sierakowice do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok. Wójt gminy Sierakowice 
w dniu 16 czerwca 2014 r. złożył korektę sprawozdania.
b)  Wójt w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie o realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2014 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób  nierzetelny i wymagało złożenia do WIOŚ oraz UMWP 
korekty sprawozdania. Wójt Gminy Sierakowice w dniu 01 czerwca 2015 r. złożył korektę sprawozdania.
c)  Wójt w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie o realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2015 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób  nierzetelny i wymagało złożenia do WIOŚ oraz UMWP 
korekty sprawozdania. Wójt Gminy Sierakowice w dniu 20 czerwca 2016 r. złożył korektę sprawozdania.
d)   Wójt w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie o realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2016 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Pomorskiego.
e) Sprawozdania półroczne podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy poddawane są weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem terminowości i rzetelności 
ich przygotowania.
Działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań półrocznych przekazywanych przez podmioty 
odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.). Gmina Sierakowice na bieżąco weryfikuje rzetelność 
złożonych przez Przedsiębiorców odbierających odpady. Wszystkie sprawozdania przedsiębiorców były 
przekazane w terminie ustawowym oraz sporządzone rzetelnie i nie wymagały złożenia korekty.
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8. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 
pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o:
 
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, 
zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości – zrealizowano.
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – zrealizowano.
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym 
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  
– zrealizowano.
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres 
albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
zrealizowano
e) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze 
wskazaniem godzin przyjmowania odpadów – zrealizowano.
f) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495 z późn. zm.), zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania 
odpadów komunalnych; adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej 
gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów – zrealizowano.
 
9. Działalność informacyjna i edukacyjna
 
Gmina od 2013 roku prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną i edukacyjną w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości m.in. 
poprzez:
- kolportaż bezpłatnych ulotek i plakatów informacyjnych dla mieszkańców,
- przeprowadzenie w Sołectwach spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami  dot. prawidłowej segregacji 
odpadów,
- informacje na stronie internetowej tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Sierakowice, a także w lokalnej 
prasie
- dla dzieci i młodzieży zorganizowano zabawy ekologiczne na Pikniku Rodzinnym w Przedszkolu w 
Sierakowicach poruszające tematykę między innymi prawidłowego postępowania z odpadami.
- ogłoszenia i informacje w lokalnej prasie dotyczące między innymi zasad segregacji odpadów 
komunalnych.
Gmina Sierakowice wzięła udział w konkursie na EKO INWESTYCJE POMORZA II KATEGORIA , a 
także została nagrodzona Platynowym Hitem 2015 w konkursie pn. Gospodarczo – Samorządowy Hit 
Pomorza i Kujaw. Gmina została również wyróżniona za utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Sierakowicach. Szczegółowe informacje nt. działalności edukacyjnej prowadzonej przez Gminę 
Sierakowice wraz z przykładowym ulotkami i harmonogramami stanowią załącznik  do niniejszego 
protokołu.
 
10. Rejestr Działalności Regulowanej
 
Gmina Sierakowice realizuje obowiązek prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej. Pierwszego 
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2012 r. Wpis do rejestru uzyskało 8 podmiotów,
z czego 3 zostały wykreślone na własny wniosek.  Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru 
Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
aktualny na dzień 19 czerwca 2017 r. stanowi załącznik do protokołu.
 
11.   Coroczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy)
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Gmina Sierakowice wykonała Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2013 r., 2014, 2015 i 
za 2016 r. – stanowią załącznik do protokołu.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje 

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono  Tadeusz Kobiela, Wójt Gminy Sierakowice

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2

Miejsce i data podpisania protokołu: Sierakowice, 21-07-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela jednostki 

kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego 
inspektora
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