
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/298/17 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3 b-d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXIX/255/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) Skreśla się treść § 2 i wprowadza nową w brzmieniu: "§ 2. Ustala się, iż od właścicieli zamieszkałych 

nieruchomości odbiera się odpady w ilości i z częstotliwością określoną w § 3." 

2) Skreśla się treść § 3 pkt 2 ppkt a i wprowadza nowy w brzmieniu: "§ 3.2) a) w zabudowie jednorodzinnej - 

tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone "bio„ - jeden raz 

w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym dla odpadów "bio" ustala się limit nie więcej niż 

10 worków/m-c/nieruchomość w okresie od IV-XI w pozostałym okresie 1 worek/m-c/nieruchomość.” 

3) Skreśla się treść § 3 pkt 2 ppkt d i wprowadza nowy w brzmieniu: "§ 3.2) d) zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - jeden raz w roku zgodnie 

z harmonogramem." 

4) Skreśla się treść § 4 i wprowadza nowy w brzmieniu: "§ 4. Odpady, które należy gromadzić na 

nieruchomości oddzielnie tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne nie pochodzące z działalności gospodarczej, 

właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie zagospodarować w następujący 

sposób: 

a) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części PSZOK 

w terminach i godzinach pracy punktu, 

b) przeterminowane leki przekazywać do wyznaczonej apteki, 
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c) baterie wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych 

obiektach. 

5) Skreśla się treść § 5 ust. 1 i wprowadza nowy w brzmieniu: "§ 5. 1. Właściciele zamieszkałych 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w kolorze zielonym, żółtym, brązowym, niebieskim. Worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości w ilości równej wystawionym. Przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości na żądanie właściciela nieruchomości doposaży go dodatkowo 

w nie więcej niż jeden worek do selektywnej zbiórki odpadów z każdej frakcji zbieranej selektywnie 

w  dniu zbiórki wynikającej z harmonogramu. Właściciele nieruchomości nie będą doposażani 

w dodatkowe worki w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 

zakupu dodatkowych worków do segregacji według kolorystyki i wielkości określonej w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce w przypadku gdy ilość worków dotychczas 

posiadanych będzie niewystarczająca". 

§ 2. W załączniku do powyższej Uchwały określającej Regulamin świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skreśla się treść § 8 i wprowadza nową w brzmieniu:  

" § 8. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK oddzielnie: 

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 

2) szkło; 

3) papier i tektura; 

4) odpady zielone; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

6) styropian; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) chemikalia i opakowania po chemikaliach; 

11) przeterminowane leki i opakowania po lekach; 

12) zużyte opony; 

13) żarówki i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne; 

14) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Małek 
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