
 
 

UCHWAŁA NR XX/171/2020 
RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 15 lipca 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz 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 2020 poz. 713 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Gminy Czernichów uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czernichów i zagospodarowanie tych odpadów 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: 

1. Szkło (w tym opakowania ze szkła), 

2. Papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), 

3. Metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4. Bioodpady, (w tym: odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 
i ogrodów, co do których nie ma możliwości poddania ich procesowi kompostowania na terenie nieruchomości 
- w maksymalnej ilości 24 worków o pojemności 120 l rocznie. Nadwyżki tych odpadów należy dostarczyć we 
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.) 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6. Zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie (odbierane będą opony z samochodów osobowych, motocykli 
i rowerów), 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8. Popioły, 

9. Odpady niesegregowane (zmieszane). 

§ 3. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, korzystających ze zwolnienia z obowiązku posiadania pojemnika lub worka, w związku 
z zadeklarowaniem posiadania przez nich kompostownika przydomowego i kompostowania w nich 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 
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1. Nieruchomości zamieszkałe: 

a) odpady zebrane selektywnie (worek zielony, żółty, niebieski) dwa razy w miesiącu, 

b) odpady niesegregowane (worek czarny) oraz bioodpady (worek brązowy) jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu. 

2. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: 

a) odpady zebrane selektywnie (worek zielony, żółty, niebieski) dwa razy w miesiącu oraz od początku maja do 
końca września – co poniedziałek, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do uprawnionego 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne; 

b) odpady niesegregowane (worek czarny) oraz bioodpady (worek brązowy) jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu oraz od początku maja 
do końca września – co poniedziałek, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do uprawnionego 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 

3. Z obszarów zabudowy wielolokalowej – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (worek czarny) 
oraz bioodpady (worek brązowy) będą odbierane od właścicieli nieruchomości jeden raz w tygodniu w okresie 
od kwietnia do października, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
będą odbierane z maksymalną częstotliwością jeden raz w roku. O dokładnym terminie odbioru tych odpadów 
właściciele nieruchomości będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty. 

5. Popioły – w okresie od 1 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu, a poza tym okresem raz 
w miesiącu. 

§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną 
pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów. 

§ 6. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości 
dostępu do pojemników lub worków, wystawionych w miejsce umożliwiające swobodny dojazd uprawnionego 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

§ 7. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) będą odbierane 
następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym gruz budowlany, styropiany, wiadra, puszki po materiałach 
budowlanych, ondulina, papa, stolarka okienna i drzwiowa) w ilości nieprzekraczającej 500 kg rocznie 
z nieruchomości, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) zużyte opony (odbierane będą opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów), 

e) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia (np. opakowania po chemikaliach, resztki farb, 
lakierów, rozpuszczalników, detergentów) 

f) zużyte baterie i akumulatory, 

g) bioodpady (w tym: 

᠆ odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów), 

h) odpady tekstyliów i odzieży, 

i) 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 igieł i strzykawek, 

j) w razie konieczności również odpady segregowane obejmujące: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 
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2. Odpady komunalne do PSZOK dostarczają właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

3. Adres, godziny świadczenia usług i regulamin PSZOK są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie 
www.czernichow.com.pl. 

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Gminy Czernichów z siedzibą 
w Tresnej ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów, osobiście, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres gmina@czernichow.com.pl lub telefonicznie pod nr 33 866 13 25 -  w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 grudnia 2017 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. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów 
 
 

Zbigniew Kotrys 
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