
UCHWAŁA NR 198/XXV/2013
RADY GMINY POPÓW

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie określenia 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391), Rada Gminy Popów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób i zakres 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. 

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina zapewnia odbiór następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości 
zamieszkałej położonej na terenie gminy Popów: 

1) zmieszanych (nieselektywnie zebranych); 

2) selektywnie zebranych: 

a) szkła, 

b) papieru i tektury, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) metali, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

i) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

j) zużytych baterii i akumulatorów, 

k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

l) zużytych opon, 
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m) tekstyliów.

§ 3. Odpady komunalne, o których mowa w niniejszej uchwale, odbierane są zgodnie z § 4 i 5 odpowiednio 
przez przedsiębiorcę, który na zlecenie Gminy Popów realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanego dalej przedsiębiorcą albo poprzez punkt selektywnego 
zbierania odpadów. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane (nieselektywnie zebrane); 

2) selektywnie zebrane: 

a) papier i tekturę, 

b) tworzywa sztuczne, w tym PET , metale i opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

e) odpady wielkogabarytowe oraz 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne wymienione w punkcie 1 oraz w punkcie 2 lit. a-d od 
właścicieli nieruchomości z pojemników oraz worków dostarczanych przez tego przedsiębiorcę, 
przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Popów.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) odbiera się odpady komunalne selektywnie 
zebrane wymienione w § 2 pkt 2. 

2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnego 
zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 6. 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
i obliczana jest z uwzględnieniem ilości: 

1) 45 l miesięcznie na 1 osobę w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów; 

2) 65 l miesięcznie na 1 osobę w przypadku prowadzenia nieselektywnego zbierania odpadów.

2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, obejmujące frakcje: papier i tekturę, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone 
odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych bez limitu litrażowego / kilogramowego, 
z uwzględnieniem następującego sposobu zbiórki: 

a) papier i tektura – zebrane w worku koloru niebieskiego, 

b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – zebrane w worku koloru żółtego, 

c) szkło – zebrane w worku koloru białego, 

d) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone – zebrane w worku koloru brązowego.

3. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. k odbierane są wyłącznie w PSZOK z zastrzeżeniem 
łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) odpady zostaną dostarczone do PSZOK we własnym zakresie i na koszt właściciela nieruchomości; 

2) stanowić będą odpad powstały w związku z robotami budowlanymi, na które nie wymaga się pozwolenia 
na budowę, np. z remontów lub konserwacji obiektów budowlanych; 

3) ich ilość dostarczona z danej nieruchomości nie przekroczy w ciągu jednego roku kalendarzowego 
300 kilogramów.
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§ 7. 1. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Popów w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach. 
Obowiązek ten na zlecenie Gminy realizuje przedsiębiorca. 

2. Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostaną przez przedsiębiorcę: 

1) w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych o następującej wielkości: 

a) pojemnik 60 l - dla gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę, 

b) pojemnik 120 l - dla gospodarstw zamieszkałych przez 2 – 4 osób, 

c) pojemnik 240 l - dla gospodarstw zamieszkałych przez 5 – 7 osób, 

c) pojemnik 240 l oraz dodatkowy pojemnik o odpowiedniej pojemności ustalonej z uwzględnieniem 
normy 120l na każde rozpoczęte 4 osoby;

2) w worki do selektywnego zbierania odpadów: 

a) o pojemności 60 l dla każdej frakcji odpadów segregowanych w nieruchomościach zamieszkałych przez 
nie więcej niż 3 osoby, 

b) o pojemności 90 l dla każdej frakcji odpadów segregowanych w nieruchomościach zamieszkałych przez 
4-6 osób, 

c) o pojemności 120 l dla każdej frakcji odpadów segregowanych w nieruchomościach zamieszkałych przez 
więcej niż 6 osób.

3. Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) wyposażone zostaną przez 
przedsiębiorcę w: 

1) pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności 120l i 240l, których liczba i pojemność 
zależeć będą od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przyjmując minimalną ilość odpadów 
przypadających na jedną osobę wynoszącą 45 l; 

2) w worki do selektywnego zbierania odpadów dla każdego gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego) 
o pojemności ustalonej zgodnie z ust. 2 pkt 2.

§ 8. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 

1) niesegregowane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu; 

2) segregowane odpady komunalne: 

a) papier i tektura – jeden raz w miesiącu, 

b) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu, 

c) szkło – jeden raz w miesiącu, 

d) odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 
od listopada do czerwca – jeden raz w miesiącu, od maja do października – dwa razy w miesiącu.

2. Szczegółowy harmonogram zgodnie z częstotliwością opisaną w ust. 1 podaje się do wiadomości 
mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
odbywać się będzie 2 razy w roku wiosną i jesienią, w określonych dniach i godzinach. Informacja o terminach 
zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Popów oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach. 

2. Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z możliwości przekazania odpadów, o których 
mowa w ust. 1 w formie zbiórki mają obowiązek ich wystawienia przed posesje w sposób umożliwiający 
przedsiębiorcy łatwy do nich dostęp i niestwarzający niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 10. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu 
i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr 164/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 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 opłatę (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2013 r., poz. 1414). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Deska
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