
 

 

UCHWAŁA NR 320/XLIV/2018 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454  z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Myszkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 

część roku z terenu Gminy Niegowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Niegowa odbiór 

odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jedynie przez część roku odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1) selektywnie zbierane: 

a) szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, papier i tektura, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, 

2) pozostałe po segregacji, 

3) popiół. 

§ 3. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

jedynie przez część roku, w pojemniki na odpady pozostałe po segregacji i popiół o minimalnej pojemności 

wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa. Usługę dostarczenia 

pojemników będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie gminy 

Niegowa odbiór odpadów komunalnych. 
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2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 

przez część roku, w worki i pojemniki na odpady pozostałe po segregacji i popiół o minimalnej pojemności 

wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa. Usługę dostarczenia 

pojemników będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie gminy 

Niegowa odbiór odpadów komunalnych, na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

§ 4. 1.  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła”: szkło, metale, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

papier i tektura odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w nielimitowanych ilościach.  

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe w nielimitowanych ilościach. 

3. Popiół odbierany będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w nielimitowanych ilościach. 

§ 5. 1.  Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: szkło, metale, tworzywa 

sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, papier i tektura zapewnia przedsiębiorca wyłoniony w przetargu w pierwszym miesiącu 

obowiązywania umowy w ilości 2 szt. na każdą frakcję. Ponadto właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie 

oddawać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w dowolnej 

ilości we własnych przeźroczystych workach. Następnie przy drugim odbiorze i każdym następnym właściciel 

nieruchomości dostanie tyle worków ile wystawił zapełnionych na poszczególne frakcje w dniu odbioru.  

2. Pojemniki na odpady pozostałe po segregacji i popiół zapewni przedsiębiorca wyłoniony w przetargu 

w ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa. Ponadto 

właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mogą bezpłatnie oddawać 

odpady pozostałe po segregacji i popiół w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach z tym że 

waga 1 pełnego worka nie może przekroczyć 10 kg. 

3. Pojemniki na popiół, w ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Niegowa, zostaną dostarczone mieszkańcom po wyłonieniu przedsiębiorcy, który będzie odbierał 

odpady. 

§ 6. 1.  Odpady zbierane w sposób selektywny: szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, papier i tektura 

odbierane będą od właściciela nieruchomości zamieszkałej i  nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeden raz 

w miesiącu.  

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji od właściciela nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe odbierane będą jeden raz w miesiącu. 

3. Popiół będzie odbierany od właściciela nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeden 

raz w miesiącu, w miesiącach od października do kwietnia oraz w miesiącu czerwcu i sierpniu. 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, 

z nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odbierane będą w nielimitowanych 

ilościach w formie wystawki minimum jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem. 
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5. Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający 

odpady. 

6. Harmonogram zostanie rozpowszechniony przez przedsiębiorcę oraz umieszczony na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest zobowiązany wystawić 

pojemniki i worki przeznaczone do odbierania odpadów w dniu odbioru do godz. 6.00, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem odbioru, na chodnik lub ulicę przed posesją w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd 

pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego oraz komunikacji 

samochodowej.  

§ 8. 1.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie przy ul. Kamiennej 

w Niegowie przy Oczyszczalni Ścieków. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę 

wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie i będzie czynny niemniej niż raz 

w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca w godzinach: 8.00 – 19.00 oraz niemniej niż dwa razy 

w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w godzinach: 8.00 – 19.00. 

3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki zostanie dostarczona 

mieszkańcom przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę oraz dostępna będzie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Niegowa. 

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie w nielimitowanych ilościach, 

bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, następujących odpadów komunalnych selektywnie 

zbieranych: 

1) zielone i ogrodowe, 

2) biodegradowalne, 

3) papier i tektura, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) szkło, 

7) popiół, 

8) odzież, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyte opony, 

13) przeterminowane leki, 

14) przeterminowane chemikalia, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie. 

5. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. 

6. Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 9. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną 

frakcję znajduje się: 
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1) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 

pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec, 

których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki. 

2. Decyzja o utracie prawa do stosowania stawki podejmowana jest w przypadku gdy odpady komunalne są 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny, po 2 krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie 

roku kalendarzowego. 

3. Utrata prawa do w/w stawki jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Niegowa przypadków 

niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie do 3 dni od 

stwierdzenia takiego zdarzenia.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 właściciel nieruchomości dokonuje w formie pisemnej na adres 

siedziby Urzędu Gminy Niegowa tj. ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl, które powinno zawierać oznaczenie 

dokonującego zgłoszenie, w tym numer telefonu, krótki opis i data zaistniałej nieprawidłowości. 

3. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust.1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, 

z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

4. W przypadkach dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego 

usługi pocztowe o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki zawierającej zgłoszenie. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§ 12. Traci moc Uchwała Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Niegowa 

 

 

Mariusz Dzieża 
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