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1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w okresie od 1-
07-2019r. do 31-12-2019r: 
a) na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice, na których 

zamieszkują mieszkańcy; 
b) na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne; 
c) na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice na których 

znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
użytkowane jedynie przez część roku,  

Okres świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych: od 1-07-2019r. do 31-12-2019r. 
 
Odbiór i transport odpadów będzie wykonywać przedsiębiorca wyłoniony w osobnym przetargu organizowanym 
przez Gminę Sierakowice. 

2. Ogólne informacje o Gminie Sierakowice 

2.1. Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono że na terenie 
gminy Sierakowice jest ok. 4000 gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i 260 lokali w 
budynkach wielorodzinnych. Struktura gospodarstw domowych w gminie Sierakowice wg. danych ze złożonych 
deklaracji przedstawiona została na wykresie nr 1 i nr 2.  

a) 1930 mieszkańców  (stan na 31-03-2019) 

b)  4511 gospodarstw domowych 

c)  Ś rednio 4,5 mieszkańca/gospodarstwo domowe 

2.2. Na terenie gminy Sierakowice zarejestrowanych jest  ok. 900  podmiotów gospodarczych. Z tego 387 firm 
wytwarza odpady komunalne i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2.3. Na terenie gminy Sierakowice jest obecnie 476 szt. nieruchomości letniskowych, patrz wykres nr 3 



Wykres 1 Gospodarstwa domowe deklarujące segregację odpadów w gminie Sierakowice wg. danych z 
deklaracji (stan na marzec 2019)

 

 Wykres 2 Gospodarstwa domowe deklarujące 
z deklaracji (stan na marzec 2019)

Gospodarstwa domowe deklarujące segregację odpadów w gminie Sierakowice wg. danych z 
deklaracji (stan na marzec 2019) 

Gospodarstwa domowe deklarujące brak segregacji odpadów w gminie Sierakowice wg. danych 
z deklaracji (stan na marzec 2019) 

Gospodarstwa domowe deklarujące segregację odpadów w gminie Sierakowice wg. danych z 

 

odpadów w gminie Sierakowice wg. danych 

 



Wykres 3 Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe  

(stan na marzec 2019)  

 

 

Wykres 4 Ilość i rodzaj pojemników na odpady niesegregowane na nieruchomościach niezamieszkanych i 
mieszanych – sklepy, przedsiębiorstwa. szkoły, cmentarze  

(stan na marzec 2019)  
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2.4. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Sierakowice 2018r, (bez PSZOK-u),  
przedstawiono w tabeli nr 1 i 2.  

Dane przedstawione w tabelach zostały przygotowane przez Zamawiającego w oparciu o dane ze sprawozdań 
przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Sierakowice na podstawie art. 
9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zwanej w dalszej 
części SOPZ ustawą. 

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w 2018 r. bezpośrednio z 
nieruchomości(bez PSZOK-u), oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia poniższa tabela nr 1. 

Poziom ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania w 2018 r. z terenu gm. 
Sierakowice wyniósł 10 %. 

Osiągnięty poziom  recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i  szkła wyniósł 33 %. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 99 % 

Tabela 1 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH BEZPOŚ REDNIO Z 
NIERUCHOMOŚ CI PRZEZ FIRMĘ WYWOZOWĄ Z OBSZARU GMINY SIERAKOWICE W 2018r. ORAZ SPOSOBIE ICH 

ZAGOSPODAROWANIA 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych odpadów 
komunalnych 
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ODEBRANE 
BEZPOŚ REDNIO Z 

NIERUCHOMOŚ CI PRZEZ 
FIRMĘ WYWOZOWĄ 

 

Międzygminne 
Składowisko Odpadów w 
Chlewnicy Chlewnica 76-

230 Potęgowo 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

541,7 R12 

 15 01 07 Opakowania ze 
szkła 

252,193 Zbieranie odpadów 

 20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane odpady 

komunalne) 

4266,98 R12 

  

 

2.5. Rada Gminy Sierakowice na dzień sporządzenia SIWZ podjęła następujące uchwały, które regulują zasady 
gospodarowania odpadami w gminie Sierakowice: 

2.5.1. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr VIII/204/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 18 lipca 2016 r. 
poz. 2535) zmieniona uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XX/237/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/204/16 z dnia 26 kwietnia 2016  r.  

2.5.2. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr V/40/15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 24 marca 2015 r. poz. 978) 

2.5.3. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr V/42/15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 23 marca 
2015 r. poz. 955). 

2.5.4. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr V/43/15 z dnia 3 marca 2015 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. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 31 marca 2015 r. poz. 1076)  

2.5.5. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/205/16 z dnia 26 kwietnia 2016 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. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 20 maja 2016 r. poz. 1927). 

2.5.6. uchwała Rady Gminy Sierakowice nr V/45/15 z dnia 3 marca 2015 r. 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. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 24 marca 2015 r. poz. 983). 



2.6. Gmina Sierakowice na dzień sporządzenia SIWZ zawarła następujące umowy i porozumienia , które regulują 
zasady gospodarowania odpadami w gminie Sierakowice: 

2.6.1. Porozumienie Międzygminne z dnia 20.10.2008 r. w sprawie użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów 
w Chlewnicy. 

2.7. W przypadku zmiany uchwał o których mowa w ust. 2.5 zastosowanie będą miały zmienione uchwały. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego podział na części.  

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:  
3.1 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i zebranych na 

wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Sierakowice.  

3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i zebranych na 
wszystkich nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice.  

3.3 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i zebranych na 
wszystkich nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, położonych w 
granicach administracyjnych Gminy Sierakowice.  

3.4 Zamawiający przewiduje wdrożenie systemu zbierania następujących  frakcji odpadów:  
3.4.1  papier;- opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub 

workach  
3.4.2  szkło;- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane się w pojemnikach lub 

workach  
3.4.3  tworzywa sztuczne i odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
3.4.4  niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 
3.4.5  popioły z palenisk (20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) -od  

listopada 2019r. 

3 Rodzaj i ilość  odpadów  

3.1 Miejsce świadczenia usługi: obszar Gminy Sierakowice, Północny Region Gospodarki Odpadami zgodnie z 
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. 

3.2 Wykonawca obowiązany do zagospodarowania wszystkich odpadów określonych w tabeli nr 3 SOPZ, 
pochodzących z nieruchomości wymienionych pkt 1 lit. a, b, c SOPZ.   

3.3 Wykonawca obowiązany jest przy sporządzeniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w SOPZ, w 
szczególności w tabelach nr 1-2, a także do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie 
trwania umowy.  

 

Tabela 3 Kody odpadów przewidziane do odbierania i zagospodarowania w ramach usługi. 

L.P KOD ODPADU I RODZAJ ODPADÓW 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 



3.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

4.  15 01 07 Opakowania ze szkła 

5.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

6.  20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z palenisk) 

4 Obowiązki Wykonawcy  

4.1 Wymagania formalne.  

4.1.1 Posiadać przez okres obowiązywania umowy status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, dla Regionu Północnego wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
2022, na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów zielonych. 

4.1.2 Posiadać właściwe zezwolenie na zagospodarowanie  odpadów, które powinno obejmować, co 
najmniej odpady:  

L.P KOD I RODZAJ ODPADU  

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 

5 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

6 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popioły z palenisk) 

 

4.1.3 W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu 
odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na 
wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju 
przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.  

4.2 Wykonawcę obowiązuje:  

4.2.1 zakaz mieszania selektywnie dostarczonych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi  

4.2.2 zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  

4.3 Dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy Wykonawca będzie posiadał 
dostateczną ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu 
rzeczowego usługi, jak również odpowiedni personel,  

4.4 Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do okazania wszelkich dokumentów 
potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 
wymaganiami i przepisami prawa,  

4.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i 



zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie 
określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.  

5 Zagospodarowanie odpadów  

5.1 Wykonawca jest zobowiązany do:  

5.1.1 przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych oraz odpadów zielonych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z domków 
letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
użytkowanych jedynie przez część roku do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych. 

5.1.2 prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o 
której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j, Dz. U. z 2016  poz. 1987 ze 
zm.) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5.1.3 prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5.1.4  Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający 
osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2016 poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i 
szkło, tj. :  

5.1.5 w roku 2019 - co najmniej 40 % za drugie półrocze,  

5.2 Zamawiający wyjaśnia, że:  

5.2.1 wartości czynnika Lm należy przyjąć liczbę mieszkańców określoną w pkt 2.1 SOPZ,  

5.2.2 wartość wskaźnika Umpmts, - należy przyjąć za Krajowym planem gospodarki odpadami (KPGO 2022) 
31,8%; 

5.2.3  Obliczenie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz weryfikacja 
osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu wykonywana będzie przez Zamawiającego na 
podstawie przesyłanych półrocznych sprawozdań przekazywanych przez Wykonawcę, spełniających 
wymogi rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016 poz. 934). 

5.3 Do obowiązków Wykonawcy należy także ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem 
rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676), które określa m.in.  poziomy 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r . Masa odpadów komunalnych ulegająca 
biodegradacji wytworzona w  Gminie Sierakowice w 1995 r wynosi 698,10 Mg. 

5.4 Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami zgodnie z metodologią opisaną w rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 



metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2016 poz. 2167). Dane dotyczące morfologii 
odpadów należy oprzeć na KPGO. 

5.5 Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z poziomów ograniczenie masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, zgodnie z metodologią opisaną w 
rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676), W roku 1995 w Gminie Sierakowice 
zamieszkiwało 14853 osób.  

6 Monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami 

6.1 Wykonawca w udostępnionym przez Zamawiającego systemie zarządzania gospodarką odpadami 
(odpadywgminie.com) poprzez indywidualny dostęp, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich 
działań w zakresie przedmiotu umowy: 

6.1.1 Zarejestrowanie w systemie miejsc zagospodarowania odpadów, 

6.1.2 Rejestracja w systemie kwitów wagowych z miejsca zagospodarowania odpadów ze wskazaniem kodu 
odpadu, wagi, procesu zagospodarowania. Rejestracja musi się odbywać z uwzględnieniem każdego 
pojedynczego transportu realizowanego w ramach dziennego harmonogramu; 

6.1.3 Zarejestrowanie w systemie odpadywgminie.com karty procesu przetwarzania odpadu dla każdej 
instalacji, do której dostarczane są odpady. Zarejestrowana karta procesu musi być potwierdzona 
wykonaną morfologią odpadów uzyskiwaną w miejscu zagospodarowania odpadów; 

6.1.4 Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji w systemie odpadywgminie.com wszelkich zdarzeń 
mających wpływ na realizację zadań  

7 Raporty i inne obowiązki informacyjne  

7.1 Raporty miesięczne  

7.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
zawierających informacje o:  

a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],  

b) ilości odebranych odpadów szkła [Mg],  

c) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, papieru, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych [Mg],  

d) kopie kart przekazania odpadów i kwitów wagowych,  

e) sposobach zagospodarowania w/w odpadów,  

7.1.2  Raporty, o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej uzgodnionej z 
Zamawiającym. 

7.1.3  Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia faktur za wykonaną usługę.  

8 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia  

8.1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L 2008.312.3),  



8.2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 
1454 ze zm.),  

8.3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j, Dz. U. z 2019r., poz.. 701 ze zm.), 
8.4 Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o  zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz 

niektórych innych ustaw ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 60 ze zm.) 
8.5 Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego., 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(tj. Dz. U. z 019r., poz. 701 ze zm.).,  

8.6 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i  
zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1627)., 

8.7 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych. (Dz. U. z 2016 poz. 2167)  

8.8 Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676),   

8.9 Uchwała nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2022”  

8.10 Uchwała Nr 322/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016r.. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Pomorskiego 2022” 

8.11 Inne akty normatywne obowiązujące na obszarze gminy Sierakowice zawierających powszechnie 
obowiązujące przepisy praw 

 


