UCHWAŁA NR XII/114/19
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLIV/415/10 Rady Gminy
Bobrowniki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bobrowniki
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowania
świadczone są przez podmiot wskazany przez Gminę. Usługi te dotyczą następujących frakcji odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane,
2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:
a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
b) papier,
c) szkło,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Usługi w zakresie odbierania odpadów w wyznaczonych na terenie Gminy miejscach (PSZOK)
świadczone są przez wyznaczoną, uprawnioną jednostkę organizacyjną. Usługi te obejmują następujące frakcje
odpadów:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) przeterminowane leki, chemikalia,
d) zużyte opony,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe,
g) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny: metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, papier, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji i odpady zielone.
§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu kalendarzowym,
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2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie blokowej nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, za wyjątkiem odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, odbierane są od właścicieli nieruchomości :
1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, przy czym
w miesiącach od 1 maja do 31 października, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone
odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
2) w zabudowie blokowej nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
3. Odbierane są wyłącznie odpady umieszczone w workach dostarczonych przez podmiot wywożący
odpady oraz pojemnikach spełniających standardy i wymogi zawarte w Regulaminie utrzymania czystość
i porządku w Gminie Bobrowniki.
§ 3. 1. Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości świadczone są zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Gminę.
2. Pojemniki i worki powinny być udostępnione w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem od godz. 600 do godz 2200, lub do momentu faktycznego odbioru odpadów w danym dniu,
poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu dostępnym dla służb komunalnych.
3. W przypadku braku możliwości dojazdu służb komunalnych do posesji (droga nieodśnieżona,
zastawiona lub stan drogi uniemożliwia swobodny dojazd do posesji i dokonanie opróżnienia pojemników
przez pojazd do transportu odpadów itp.) pojemniki i worki w dniu ich odbioru winne być wystawione do
drogi publicznej.
4. Pojemniki i worki wystawione w innym terminie niż określony w § 3 ust. 1 i 2 nie podlegają odbiorowi,
a Gmina Bobrowniki nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązku
odbierania odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny; metal, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
odpady odbierane są w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w Bobrownikach przy ul. Gminnej
8 przez cały rok, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.
2. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 właściciele nieruchomości dostarczają do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt. Właściciele nieruchomości dokonują
rozładunku odpadów dostarczonych do tego punktu.
§ 5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące meble i inne odpady
wielkogabarytowe dodatkowo odbierane są co najmniej raz w roku kalendarzowym, z miejsc zbiórki
wskazanych przez Gminę jako organizatora zbiórki.
§ 6. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne odbierane są od właścicieli
nieruchomości w ilości nie więcej niż 2200 l w roku kalendarzowym.
2. Odpady, o których mowa w § 6 ust. 1 odbierane są z nieruchomości w terminie do 21 dni od daty
zgłoszenia podmiotowi wskazanemu przez gminę, świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone są
w pojemniku/worku, który dostarcza podmiot wskazany przez gminę, odbierający odpady, w terminie do
14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
3. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych nastąpi po umieszczeniu ich w pojemniku/worku,
w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd, w miejscu dostępnym dla służb komunalnych.
4. Odpady, o których mowa w § 6 ust. 1 właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie i na własny
koszt dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczącego się
w Bobrownikach, przy ul. Gminnej 8. Właściciele nieruchomości dokonują rozładunku odpadów
dostarczonych do tego punktu.
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§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a także skargi i wnioski właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy
Bobrowniki, znajdującego się w Bobrownikach, ul. Gminna 8, w formie pisemnej, telefonicznie, a także
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy odpady@bobrowniki.pl . Nadesłana
informacja winna zawierać oznaczenie właściciela nieruchomości na którego złożona jest deklaracja odpadowa,
adres nieruchomości oraz problematykę, której skarga/wniosek dotyczy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/231/16 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 10. 1. Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie
Gminy
Bobrowniki,
zamieszczenie
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Uzasadnienie
Uchwałę podejmuje się, z uwagi na konieczność dostosowania prawa miejscowego do obowiązujących
przepisów prawa.
W projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozszerzony został katalog odpadów przyjmowanych przez
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo konieczne było dostosowanie zapisów
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. Z 2017r. poz. 19) zgodnie z obowiązującym Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów na terenie
całego kraju.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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