
 

 

UCHWAŁA NR XVII/104/20 

RADY GMINY MARKLOWICE 

z dnia 27 lutego 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, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia 

usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 560 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), oraz 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie 

z uchwałą nr XXXIX/219/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zaciągnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Gminy Marklowice 

uchwala: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Marklowice i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi sprzed posesji odbierane będą wszystkie wytworzone odpady należące do 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) żużel i popiół. 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) bioodpady, 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
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§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady na terenie Gminy Marklowice 

odbierane będą sprzed nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października i jeden raz w miesiącu w pozostałym okresie roku. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady na terenie Gminy Marklowice odbierane 

będą sprzed nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej jeden raz w tygodniu w okresie od 

kwietnia do października i jeden raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku. 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą sprzed nieruchomości jeden raz w miesiącu 

kalendarzowym. 

4. Gmina wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe w worki na odpady zbierane selektywnie, 

o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3. 

5. Żużle i popioły paleniskowe gromadzone w pojemnikach (kubłach) odbierane będą bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu z wyłączeniem miesięcy czerwiec i sierpień. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz 

na pół roku. 

7. Sprzed posesji nie będą odbierane bioodpady w przypadku zadeklarowania przez właściciela 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostowania bioodpadów. 

§ 4. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) odpady wymienione w § 2 pkt 1, 2 i 3 

2) przeterminowane leki i chemikalia 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 m3 z jednej nieruchomości zamieszkałej na 

rok, 

7) zużyte opony w ilości nie większej niż 8 szt. z jednej nieruchomości zamieszkałej na rok, 

8) 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, 

9) tekstylia i odzież, 

10) odpady niebezpieczne, 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściciele nieruchomości w terminie 3 dni od daty zaistniałych nieprawidłowości mogą zgłosić 

ten fakt: telefonicznie na numer telefonu 32-4592835, pisemnie na adres Urzędu Gminy Marklowice, adres 

email: sekretariat@marklowice.pl lub poprzez aplikację ecoharmonogram.pl Gminy Marklowice. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

- dane właściciela nieruchomości tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, 

- adres nieruchomości, 

- datę i opis wydarzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice. 
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§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice 

 

 

mgr Krystyna Klocek 
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