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UCHWAŁA NR XVIII/141/2016
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 9 grudnia 2016 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
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2. pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu – Rada Gminy Czernichów uchwala, co
następuje:
§ 1. Zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obejmuje:
1) zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne
2) selektywnie zbierane odpady komunalne
- szkła bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- tekstylia,
- popiół i żużel z kotłów c.o.,
- odpady organiczne: zielone i kuchenne,
- papier i tektura,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe,
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§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną
pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w workach
i pojemnikach spełniających wymagania obowiązujących norm.
3. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1 nie będą odbierane.
4. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.
§ 3. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych, o których mowa w § 1
pkt 2 dzieli się na:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma) tworzywa sztuczne, metale (opakowania z metali)
i opakowania wielomateriałowe - worek w kolorze żółtym,
2) szkło (bezbarwne i kolorowe ) i odpady opakowaniowe ze szkła - worek w kolorze białym,
3) odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji i upraw ogrodów - worek w kolorze zielonym, w ilości
nieprzekraczającej 240 l miesięcznie od 1 gospodarstwa,
4) pozostałe odpady niewysegregowane tzw. balast oraz odpady organiczne tj. odpady kuchenne – worek
koloru czarnego.
2. Niezagospodarowany popiół należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach.
3. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek uczestniczących w ich
zbiórce, których adresy będą podawane na bieżąco do publicznej wiadomości.
4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowobudowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie swojej nieruchomości,
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.
§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowanie niezgodnie z zasadami określonymi w § 3
niniejszej uchwały, traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości będą odbierane:
1) z nieruchomości zamieszkałych– 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem;
2) z nieruchomości wykorzystywanych rekreacyjnie - 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz od
początku maja do końca września – co poniedziałek, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
3) niezagospodarowany popiół - w terminach wyznaczonych harmonogramem;
4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, styropian budowlany,
folie budowlane, opakowania po farbach – 2 razy w roku (termin zostanie ogłoszony w sposób zwyczajowo
przyjęty).
§ 6. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczy usługi w zakresie przyjmowania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);
5) odpady remontowo - budowlane i rozbiórkowe (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku),
a) gruz do 0,5 Mg (500 kg) rocznie z jednego gospodarstwa domowego (niezmieszany z innymi odpadami);
6) zużyte opony (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);
7) popiół;
8) papier;
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9) metal;
10) tworzywa sztuczne;
11) szkło bezbarwne i kolorowe;
12) tekstylia;
13) odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
14) odpady zielone ulegające biodegradacji.
2. Odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów dostarcza właściciel we własnym zakresie.
Adres i godziny świadczenia usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą ogłoszone
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Czernichów w formie
pisemnej lub telefonicznie niezwłocznie po wystąpieniu niewłaściwego świadczenia usług, nie później niż 7 dni
od zaistnienia sytuacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 9. Traci moc Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan

