
 

 

UCHWAŁA NR LXV/439/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 27 września 2018 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, w § 2 niniejszej uchwały, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świerklaniec 

wraz z określeniem częstotliwości odbioru i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Określa się, w § 3 niniejszej uchwały, sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK). 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gmina 

Świerklaniec wyposaży mieszkańców w pojemniki oraz worki służące do gromadzenia poszczególnych 

rodzajów odpadów. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gmina 

Świerklaniec odbiera: 

1) zmieszane odpady komunalne – w zabudowie jednorodzinnej zgromadzone w pojemnikach 

z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej zgromadzone w pojemnikach 

z częstotliwością jeden raz na tydzień; 

2) odpady zbierane selektywnie, w tym szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i makulatura, opakowania 

wielomateriałowe, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zgromadzone w workach – 

w nieograniczonej ilości, z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 

3) odpady zbierane selektywnie, w tym szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i makulatura, opakowania 

wielomateriałowe, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, zgromadzone w pojemnikach lub workach 

- w nieograniczonej ilości z częstotliwością dwa razy w miesiącu; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jeżeli nie są 

kompostowane, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - w ilości 480 litrów (4 worki) na 

nieruchomość, z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz 

jeden raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca; 
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5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jeżeli nie są 

kompostowane, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - w ilości wynikającej z wielkości właściwie 

oznakowanego pojemnika, w który nieruchomość zostanie wyposażona lub 480 litrów (4 worki) na lokal, 

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz jeden raz na dwa 

tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca; 

6) odpady wielkogabarytowe pochodzące z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

odbierane spod posesji w zabudowie jednorodzinnej oraz w wyznaczonym miejscu wskazanym przez 

Zarządcę w zabudowie wielorodzinnej, zgodnie z harmonogramem odbioru, raz w roku w okresie 

wiosennym w nieograniczonej ilości; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny spod posesji w zabudowie jednorodzinnej oraz w wyznaczonym 

miejscu wskazanym przez Zarządcę w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z harmonogramem odbioru, raz 

w roku w okresie wiosennym w nieograniczonej ilości; 

8) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym chemikalia, pojemniki po farbach, lakierach, lepikach, 

rozpuszczalnikach, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, opakowania po środkach 

ochrony roślin i nawozach, zużyte opony, zużyte strzykawki, igły, termometry, świetlówki i żarówki, 

dostarczone przez właścicieli nieruchomości do wyznaczonych na terenie gminy mobilnych punktów 

zbiórki w ilości nieograniczonej, z częstotliwością jeden raz do roku; 

9) zużyte baterie, akumulatory w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się na terenie gminy 

Świerklaniec, bądź można je będzie przekazać w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych organizowanej 

jeden raz w roku w nieograniczonej ilości; 

10) przeterminowane i zużyte leki w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach i w innych 

wyznaczonych punktach na terenie gminy Świerklaniec, bądź można je będzie przekazać w ramach zbiórki 

odpadów niebezpiecznych organizowanej jeden raz w roku w nieograniczonej ilości. 

3. Informacja o szczegółowych terminach odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z nieruchomości 

zamieszkałych, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie harmonogramów odbioru 

odpadów na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w formie przekazanych mieszkańcom, przez 

firmę odbierającą odpady, ulotek, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej bezpłatnie udostępnionej dla 

mieszkańców. 

4. Informacja o terminach odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 w pkt 6-8 zostanie podana do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie harmonogramów odbioru tych odpadów na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Świerklaniec oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, co 

najmniej na miesiąc przed planowanym terminem odbioru, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

bezpłatnie udostępnianej dla mieszkańców. 

5. Wykaz punktów ustawienia pojemników do zbiórki baterii oraz przeterminowanych lekarstw zostanie 

podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec, a także za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej bezpłatnie udostępnianej dla mieszańców. 

§ 3. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, po samodzielnym dostarczeniu, mieszkańcy mogą oddawać 

przez cały rok: 

1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, w tym szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier 

i makulatura, opakowania wielomateriałowe – w nieograniczonej ilości; 

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, w przypadku braku możliwości ich kompostowania 

– w nieograniczonej ilości; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory – w nieograniczonej ilości; 

4) przeterminowane i zużyte leki i chemikalia – w nieograniczonej ilości; 

5) odpady wielkogabarytowe – w nieograniczonej ilości; 

6) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowych w gospodarstwie domowym typu opony z rowerów, 

motorowerów, samochodów osobowych, wózków – w nieograniczonej ilości; 
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7) używaną odzież i tekstylia – w nieograniczonej ilości; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania 

w referacie Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu – w ilości 0,5 Mg (0,5 tony) na rok z nieruchomości 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub z lokalu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 

z częstotliwością jeden raz w roku. W przypadku oddania odpadu powyżej ustalonego rocznego limitu 

będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK; 

2. Właściciel nieruchomości przekazujący odpady do PSZOK-u powinien legitymować się dowodem 

osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

3. Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Informacja o lokalizacji PSZOK-u oraz godzinach jego otwarcia zostanie upubliczniona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej bezpłatnie 

udostępnionej dla mieszkańców. 

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel 

nieruchomości może złożyć reklamację pisemną na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec  

ul. Młyńska 3 lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@ugswierklaniec.pl   lub za pośrednictwem 

aplikacji mobilnej bezpłatnie udostępnianej dla mieszkańców. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, adres nieruchomości której dotyczy reklamacja oraz 

opis zaistniałej sytuacji budzącej zastrzeżenia właściciela nieruchomości. 

3. Zgłoszenia przyjmowane i rozpatrywane są przez Referat Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu. 

Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 14 dni, zostanie przekazana właścicielowi 

nieruchomości w takiej formie w jakiej została zgłoszona. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku. 

§ 7. Z chwilą uzyskania mocy obowiązującej niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/184/16 

Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 lipca 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. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Siwy 
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