
UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) - Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 roku 
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 właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załącznik do uchwały określający treść umowy 
bezpłatnego użyczenia pojemników składaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Ustronie Morskie otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. §14 uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 roku 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 właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o treści:

„Określa się 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 
poprzez złożenie/przesłanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 
zgłoszenia o nieprawidłowości. Zgłoszenie należy złożyć w biurze podawczym lub sekretariacie 
Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, Ustronie Morskie lub przesłać w formie e-mail na 
adres: odpady@ustronie-morskie.pl. Zgłoszenie winno obejmować informację zawierającą datę, 
miejsce, opis nieprawidłowości i dane zgłaszającego.”.

otrzymuje brzmienie:

„Określa się 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 poprzez złożenie/przesłanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia 
zaistnienia zdarzenia zgłoszenia o nieprawidłowości. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, Ustronie Morskie lub przesłać w formie e-mail na 
adres:  odpady@ustronie-morskie.pl. Zgłoszenie winno obejmować informację zawierającą 
datę, miejsce, opis nieprawidłowości i dane zgłaszającego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej gminy Ustronie Morskie.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz
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Załącznik do uchwały nr VII/47/2019 

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.03.2019r 
. 

zmieniającej uchwałę 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
 

 
UMOWA BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA POJEMNIKÓW 

 
zawarta w dniu ....................................... w Ustroniu Morskim. pomiędzy: 
 
Gminą Ustronie Morskie z siedzibą przy ulicy Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie (NIP 6711801453, 

REGON 330920512), zwaną w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Ustronie Morskie  

 

zwanym dalej: „Użyczającym” 

a 

………………………………………….….., zamieszkałą/łym w …………………………………………….., 

przy ul. …………………..………….-, nr ………………… zwanym dalej: „Biorącym do Używania”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

W związku z złożoną deklaracją o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie gminy na nieruchomość: ………………………………………………………………………………………………….. , 

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Użyczający oddaje Biorącemu do Używania  w użyczenie: 

a) ______ sztuk pojemników o pojemności _______, do gromadzenia odpadów papier 

b) ______ sztuk pojemników o pojemności _______, do gromadzenia odpadów szkło 

2. Niniejsza umowa bezpłatnego użyczenia pojemników stanowi jednocześnie protokół zdawczo-

odbiorczy.  

3. Pojemniki udostępnione Biorącemu do Użyczenia stanowią własność Użyczającego  i podlegają 

zwróceniu Użyczającemu po rozwiązaniu niniejszej Umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie 

wynikające z normalnej eksploatacji. 

4. Użyczający oświadcza, że pojemniki udostępnione Biorącemu w Użyczenie przez Użyczającego 

spełniają wszelkie normy jakościowe i techniczne wymagane dla prawidłowego oraz bezpiecznego 

przechowywania odpadów komunalnych. 

5. Biorący w Użyczenie jest uprawniony do gromadzenia w pojemnikach wyłącznie odpadów, do 

gromadzenia których zostały przeznaczone ww. pojemniki zgodnie z oznaczeniem, umieszczonym 

na pojemnikach, Biorący w Użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie 

bądź zaginięcie pojemnika wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania, w szczególności wskutek nieprzestrzegania postanowień ust. 5.  

W powyższym przypadku Biorący w Użyczenie zostanie obciążony aktualną ceną pojemnika, która 

na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi: pojemnik 120l w kwocie 89,79 zł brutto za sztukę, 

pojemnik 240 l w kwocie 121,77 zł brutto za sztukę, pojemnik 1100 l w kwocie 738 zł brutto za 

sztukę,  pomniejszoną o wartość wynikającą z normalnego zużycia w okresie jego użytkowania 

przez Biorącego w Użyczenie. 

 

§ 2. 
Cena i warunki płatności 

1. Biorący w użyczenie otrzymuje od Użyczającego pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

nieodpłatnie. 
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§ 3. 

Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od……………………………… do…………………………….  

2. W przypadku zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczącego zmiany sposobu gromadzenia odpadów z selektywnego na nieselektywny, 

rozwiązanie niniejszej umowy następuje na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym 

nastąpiła zmiana 

3. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1- 

-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 
 
 

§ 4. 
Reklamacje 

1. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z realizacją niniejszej umowy należy zgłaszać 

Użyczającemu pod nr telefonu 94 35 14 181 lub na adres email odpady@ustronie-morskie.pl  

Użyczający zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia. 

2. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku braku zawarcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Biorący w Użyczenie oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych jest 

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie. 

 

 

 

Biorący w Użyczenie                                                                         Użyczający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojemniki odebrałem w dniu …………………………..   …………………………………………………. (czytelny podpis).                                                   
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Uzasadnienie

W obecnym stanie faktycznym, w związku ze zmianami, które nastąpiły w Gminie Ustronie Morskie
konieczna jest zmiana załącznika do uchwały nr XXXVIII/292/2017 z dnia 29 listopada 2017 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzając nowy wzór umowy
bezpłatnego użyczenia pojemników stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały. Biorąc powyższe pod
uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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