
 

 

UCHWAŁA NR XIX/169/20 

RADY GMINY KOZY 

z dnia 10 listopada 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. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 

Rada Gminy Kozy 

uchwala, co następuje: 

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

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od: 

1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, włączonych do gminnego  systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Kozy, podjętej na 

podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwanej dalej "ustawą"; 

2. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

zwany dalej "PSZOK". 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 

ust. 1 niniejszej uchwały, Gmina Kozy świadczy następujące usługi: 

1) odbiera się od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego ustępu, bez limitu ilościowego 

następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) papier, 

b) szkło 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metale, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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f) bioodpady, z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzące z terenów zielonych, 

ogrodów, parków i cmentarzy, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) popiół, 

i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej uchwały nie odbiera się 

odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g; 

3) w PSZOK przyjmuje się bez limitu ilościowego (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w lit. n i lit. o) 

następujące rodzaje odpadów: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzące z terenów zielonych, 

ogrodów, parków i cmentarzy, 

g) odpady stanowiące części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

h) odpady niebezpieczne, 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) 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 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) zużyte opony, w ilości do 8 szt. od właściciela nieruchomości w danym roku kalendarzowym, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 3 m³ od właściciela nieruchomości, w danym roku 

kalendarzowym, 

p) odpady tekstyliów i odzieży; 

4) wyposaża się nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały w worki służące do 

zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a-e; 

5) wyposaża się nieruchomości,  o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały w naklejki służące do 

oznakowania pojemników do zbierania odpadów komunalnych, na odpady, o których mowa w pkt. 1 lit. a-f 

i lit. h; 

6) wyposaża się nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, włączone do gminnego  systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w worki i naklejki, o których mowa w pkt. 4 i 5. 

2. Odbiór odpadów oraz dystrybucja worków odbywać się będzie przez przedsiębiorcę posiadającego wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy, zwanym dalej "Przedsiębiorcą", w ramach umowy, o której 

mowa w art. 6f ust. 1a ustawy. 

3. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. 
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§ 3. 1. Odpady wymienione w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały, zgromadzone według postanowień 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, uchwalonego odrębną uchwałą Rady 

Gminy Kozy odbiera się od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zawierający również informacje o lokalizacji i godzinach 

otwarcia PSZOK podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej 

i w mediach społecznościowych Gminy Kozy oraz poprzez dostarczenie go właścicielom nieruchomości, 

o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wersji papierowej. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały: 

1) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a niniejszej uchwały - co najmniej jeden raz na kwartał, 

2) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. b niniejszej uchwały - co najmniej jeden raz na dwa miesiące, 

3) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. 1 pkt. c-e niniejszej uchwały - co najmniej jeden raz w miesiącu, 

4) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. f oraz lit. i niniejszej uchwały – nie rzadziej niż jeden raz 

w miesiącu, z tym, że: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  w okresie od 

kwietnia do października i jeden raz w pozostałych miesiącach, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia 

do października i dwa razy w pozostałych miesiącach. 

5) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. g niniejszej uchwały- jeden raz w roku; 

6) odpady, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. h niniejszej uchwały- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

w okresie od października do marca i co osiem tygodni, w pozostałych miesiącach. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę lub prowadzącego PSZOK należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy  niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości, pisemnie, telefonicznie 

(tel. 33 8298678) lub drogą elektroniczną, na adres ug@kozy.pl. 

2. Skargi i wnioski dotyczące przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę lub 

prowadzącego PSZOK zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 1, nie zostaną rozpatrzone. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 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. 

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kozy 

 

 

Dorota Kożuch 
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