
 

 

UCHWAŁA NR 157/XIX/2020 

RADY GMINY MYKANÓW 

z dnia 19 czerwca 2020 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3  ustawy  z dnia 13 września 1996 r.   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Mykanów, Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                                                                               

§ 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnym odbierane są sprzed posesji  następujące frakcje odpadów: 

1. Każda ilość: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gromadzone w pojemnikach 80 l, 120 l,  240 l i 1100 l 

2) popiół z palenisk domowych, gromadzony w pojemnikach 240 l i 1100 l 

3) odpady selektywne gromadzone w workach 120 l i pojemnikach 1100 l: papier, metale, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne, gromadzone w workach 120 l  przez właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, nie korzystających ze  zwolnienia w części  

opłaty za gospodarowanie odpadami kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym 

5) bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l 

2. odpady odbierane w ramach zbiórek mobilnych tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – maksymalnie 8 szt 

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w innych punktach (aptekach, miejscach publicznych, 

placówkach oświatowych) 

1. Każdą ilość przeterminowanych leków można dostarczać do wyznaczonych aptek zaopatrzonych 

w specjalistyczne pojemniki. Nazwy i adresy aptek zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Gminy Mykanów 

2. Każdą ilość zużytych baterii można dostarczać do budynków użyteczności publicznej, placówek 

oświatowych, placówek handlowych zaopatrzonych w specjalistyczne pojemniki. Miejsca zbiórki zużytych 

baterii zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Mykanów. 

§ 3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1. Odpady komunalne odbiera się z następującą częstotliwością: 
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1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie 

᠆ od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

᠆ od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 

b) z budynków wielolokalowych 

᠆ od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień 

᠆ od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 

2) Odpady komunalne selektywne zbierane w workach i pojemnikach 

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz na cztery 

tygodnie 

3) Popiół z palenisk domowych zbierany w pojemnikach - w okresie od  października do  maja - raz na cztery 

tygodnie  a w okresie od czerwca do  września odbiór tylko w miesiącu sierpniu 

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w  ramach 

zbiórki mobilnej dwa razy w roku  w okresie maj - czerwiec i  wrzesień - październik 

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w każdy wtorek 

w godzinach od 11.00 do 18.00 i w pierwszą i trzecią sobotę  miesiąca w godzinach do 9.00 do 14.00. 

2. Odpady komunalne do PSZOK mogą dostarczać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie gminy Mykanów. lub osoby przez nich upoważnione. W razie wątpliwości 

pracownik PSZOK może żądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz gminy Mykanów opłaty za 

gospodarowanie odpadami lub dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Mykanów. 

3. W PSZOK odbierane są nieodpłatnie następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół z palenisk domowych, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3/ rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości, 

13) zużyte opony w ilości 4 sztuk/rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) 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, 

16) odpady  tekstyliów  i odzieży. 

4. Niezależnie od częstotliwości  odbierania odpadów  selektywnych, właściciele nieruchomości  mogą  

bezpłatnie pozbywać się odpadów selektywnych przekazując je  do  PSZOK. 
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5. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie  i na własny koszt. 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do: 

1) rozładunku dostarczanych odpadów we własnym zakresie w ściśle określone miejsce wskazane przez 

pracownika PSZOK; 

2) bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Mykanów, umieszczonego na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Gminy Mykanów. 

7. Wójt Gminy Mykanów podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów, terminy 

i godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mykanów oraz na stronie internetowej gminy. 

§ 5. 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 lub drogą elektroniczną  Urząd Gminy Mykanów. 

2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie 

pojemnika na odpady, właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien ten fakt zgłosić  

bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Mykanów do przedsiębiorcy. 

1) Powiadomienie powinno zawierać: a) adres nieruchomości, b) dane właściciela, c) charakter uszkodzeń,  

d) opis zdarzenia (data i okoliczności zdarzenia), e) oczekiwania właściciela. 

2) W przypadku nie uprzątnięcia odpadów, które wysypały się  podczas załadunku odpadów na pojazd, 

właściciel posesji zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy Mykanów. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Traci moc Uchwała Nr 202/XXIII/2016 Rady Gminy Mykanów  z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 

określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów. 

3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mykanów 

 

 

inż. Włodzimierz Cichoń 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4989


		2020-06-25T12:20:10+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




