
 

 

UCHWAŁA NR 144/XXII/20 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 16 kwietnia 2020 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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 

Rada Gminy Świerklany 

 uchwala: 

§ 1. Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości 

w pojemnikach (kubłach) lub workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności 

tych pojemników i worków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Świerklany. 

2. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) żużle i popioły paleniskowe; 

3) papier; 

4) metal; 

5) tworzywa sztuczne; 

6) szkło; 

7) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

8) bioodpady; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) odpady niebezpieczne; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 
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13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

16) zużyte opony; 

17) taśmy górnicze; 

18) odzież i tekstylia. 

3. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) żużle i popioły paleniskowe; 

3) papier; 

4) metal; 

5) tworzywa sztuczne; 

6) szkło; 

7) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

8) bioodpady. 

§ 2. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie 

Gminy Świerklany odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 

1 listopada  do 31 marca nie rzadziej niż co cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

nie rzadziej niż co dwa tygodnie. W przypadku nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, odpady te 

powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

2. Żużle i popioły paleniskowe gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie Gminy Świerklany 

odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 listopada do 

31 marca nie rzadziej niż co cztery tygodnie. W przypadku powstawania tych odpadów w okresie od 1 kwietnia 

do 31 października będą one odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne według 

częstotliwości określonej w ust. 1. 

3. Odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

gromadzone w odpowiednich workach oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż co miesiąc. Natomiast selektywnie zbierane odpady komunalne 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, które nie są zbierane w workach, podlegają bezpośredniemu 

dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Bioodpady jeśli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, podlegają bezpośredniemu 

dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez 

mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 3. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) bioodpady; 
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4) odzież i tekstylia; 

5) zużyte opony; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) odpady niebezpieczne 

9) przeterminowane leki i chemikalia 

10) zużyte baterie i akumulatory. 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki 

2. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, wytworzonych na terenie nieruchomości 

w Gminie Świerklany odbywał się będzie w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

jednak w ilości nie większej niż 5 Mg na nieruchomość zamieszkałą na rok. 

4. Zużyte opony odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jednak w ilości 

nie większej niż 8 szt. na nieruchomość zamieszkałą na rok. 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest pięć dni w tygodniu w godzinach pracy 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast w okresie od 

1 grudnia do 31 marca czynny jest trzy dni w tygodniu, jednakże poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

6. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dokonuje się weryfikacji dostarczonych 

odpadów pod względem rodzaju oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. 

7. Osoby korzystające z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczają odpady we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania z nieruchomości worków wypełnionych w co 

najmniej 50% ich pojemności. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie powodowały one 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych 

harmonogramem. 

§ 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Odpady 

komunalne odebrane z terenu Gminy Świerklany będą przekazywane do instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów - w celu przygotowania do odzysku, w tym 

recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku będą 

unieszkodliwiane innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 

usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, 

właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie 3 dni od daty planowanego odbioru, zawiadamia o tym 

telefonicznie Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: adres nieruchomości i rodzaj nieodebranych odpadów. 

2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne spowoduje uszkodzenie bądź 

zniszczenie pojemnika na odpady lub wyrządzi inną szkodę  (w nawierzchni terenu, ogrodzeniu, budynku itp.) 

właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio przedsiębiorcy lub 

za pośrednictwem Urzędu Gminy. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: 

1) adres nieruchomości; 

2) dane właściciela nieruchomości tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, telefon kontaktowy; 
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3) charakter uszkodzeń (np. wyłamanie klapy, pęknięcie, wgniecenie pojemnika; pojemność i wiek 

pojemnika; rodzaj ogrodzenia itp); 

4) opis wydarzenia tj. data zniszczenia, kto zniszczył, w jakich okolicznościach doszło do zniszczenia; 

5) oczekiwania właściciela nieruchomości. 

3. W przypadku nieuprzątnięcia bądź zanieczyszczenia terenu w trakcie załadunku odpadów na pojazd 

właściciel nieruchomości zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej, 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbiórki 

Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub pisemnie do 

Urzędu Gminy - Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

§ 7. Z dniem 31.12.2020 roku traci moc: 

- Uchwała Nr 280/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 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. 

- Uchwała Nr 26/IV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 280/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany. 

§ 9. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świerklany 

 

 

Anna Kula-Piecha 
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