
UCHWAŁA NR XVIII.175.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 
ze zm.)

Rada Gminy Przystajń uchwala,  co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów, 
w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki,

2) ilość i rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

3) dopuszczalną ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub 
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) bezpośrednio z terenu nieruchomości:

a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

b) tworzywa sztuczne,

c) papier i makulatura,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) metale,

g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

h) odpady wielkogabarytowe,

2) poprzez przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i makulatura,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) szkło,

e) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) przeterminowane leki,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) świetlówki,
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j) chemikalia,

k) odpady zielone,

l) zużyte opony,

m) zużyta odzież,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów z podziałem na:

- gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne 
i ceramiczne elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, płyty OSB,

- odpadowa papa,

- styropian budowlany,

- wełna mineralna.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów bezpośrednio z terenu 
nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz każda ilość odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a - 
m.

3. Wprowadza się następujące ograniczenie ilości przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. n:

1) gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne 
i ceramiczne elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, płyty OSB – nie więcej niż 0,7 m3 

odpadów dla nieruchomości w ciągu roku,

2) odpadowa papa – nie więcej niż 0,3 m3 odpadów dla nieruchomości w ciągu roku,

3) styropian budowlany – nie więcej niż 480 l odpadów dla nieruchomości w ciągu roku,

4) wełna mineralna – nie więcej niż 480 l odpadów dla nieruchomości w ciągu roku.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem odbioru:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) nieruchomości wielolokalowe powyżej 50 mieszkańców - 2 razy w miesiącu,

b) pozostałe nieruchomości – 1 raz w miesiącu,

2) tworzywa sztuczne, papier i makulatura, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale – 1 raz w miesiącu,

3) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku.

2. Ustala się stałe i bieżące (całoroczne) przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych według zapotrzebowania.

§ 4. 1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości 
w następujące pojemniki wykonane z polietylenu PEHD do gromadzenie odpadów zmieszanych:

1) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących:

a) 1 mieszkaniec – pojemnik o pojemności 80 l

b) 2 mieszkańców – pojemnik o pojemności 120 l

c) 3-5 mieszkańców – pojemnik o pojemności 240 l

d) 6-7 mieszkańców – pojemniki o łącznej pojemności 360 l

e) 8 i więcej mieszkańców – pojemniki o łącznej pojemności 480 l.

2) nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielolokalowej – zbiorcze pojemniki do gromadzenia odpadów 
o pojemności w przeliczeniu 60 l na mieszkańca,

3) domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych – pojemnik 
120 l, bądź możliwość gromadzenia odpadów w zbiorczych pojemnikach których lokalizacje będą podane na 
stronie www.gminaprzystajn.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
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2. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości 
w worki ( z zastrzeżeniem ust. 3) o pojemności 120 l wykonane z folii HDPE i LDPE do gromadzenia odpadów 
segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i makulatura, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale) według 
następujących zasad:

a) zgłoszenie nowego punktu odbioru – po 2 sztuki worków na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie,

b) podczas odbioru odpadów – ilość zostawionych worków odpowiadać będzie liczbie wystawionych,

c) w przypadku okresowego zwiększenia się wytwarzania odpadów segregowanych, właściciele nieruchomości 
mogą otrzymać dodatkowe worki w siedzibie tut. Urzędu Gminy.

3. Nieruchomości o zabudowie wielolokalowej na potrzeby gromadzenia odpadów segregowanych (tworzywa 
sztuczne, papier i makulatura, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale) wyposaża się w zbiorcze pojemniki 
wykonane z polietylenu PEHD o pojemności w przeliczeniu 60 l na mieszkańca.

§ 5. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

1) Tworzy się jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwany jako PSZOK) 
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń zlokalizowany przy ul. Targowej 18a 
w Przystajni.

2) PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a – n w ilości wskazanej w § 2 ust. 2 i 3.

3) PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Pracownik obsługujący PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, które ze względu na ilość lub skład wskazują na 
pochodzenie z działalności gospodarczej.

4) Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również samodzielny rozładunek odpadów i umieszczenie 
ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługującego PSZOK.

5) Szczegółowy sposób funkcjonowania PSZOK, w tym godziny otwarcia określać będzie „Regulamin Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, dostępny na stronie www.gminaprzystajn.pl oraz w siedzibie 
urzędu gminy.

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne lub 
prowadzący PSZOK, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt do Urzędu Gminy Przystajń w terminie do 5 dni 
roboczych, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenie można dokonać w następujących formach: pisemne, telefonicznie pod nr 34 319 11 53/54 bądź e-
mailowo na adres czpg@gminaprzystajn.pl .

3. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

1) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie,

2) zakres niewłaściwego świadczenia usługi,

3) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

§ 7. 1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany właścicielom nieruchomości przez 
podmiot odbierający odpady w formie ulotki, ponadto publikowany jest na stronie www.gminaprzystajn.pl oraz 
dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń.

2. Odpady komunalne odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości bądź przyjmowane w PSZOK 
przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia pojemników, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 z winy właściciela 
nieruchomości, zobowiązany jest on do zwrotu kosztów z tytułu zaginięcia lub zniszczenia właścicielowi 
pojemnika.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 
1 sierpnia 2016 r.
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§ 10. Traci moc uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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