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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia .................... 2022 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 (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 -3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
zgodnie z uchwałą nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)
zwanych dalej "właścicielami" odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych za wyjątkiem
odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 9.
§ 3. 1. Gmina Gaszowice w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zapewnia wyposażenie:
1) nieruchomości położonych na terenie zabudowy jednorodzinnej w jeden pojemnik o maksymalnej
pojemności 240 litrów do gromadzenia żużli i popiołów,
2) nieruchomości położonych na terenie zabudowy wielolokalowej w pojemnik na odpady o pojemności
1100 litrów dla 6 lokali zamieszkałych do gromadzenia żużli i popiołów,
3) każdej nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie dla następujących frakcji
odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal.
2. Każdy odbiór bioodpadów odbywa się zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej
uchwały w ilości bez ograniczeń, za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele zadeklarowali
kompostowanie bioodpadów. W przypadku kompostowania bioodpadów, właściciele nieruchomości są
pozbawieni możliwości wystawiania pojemnika na bioodpady przed posesję.
3. W przypadku kiedy na nieruchomości powstają bioodpady, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do wyposażenia nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania tej frakcji odpadu.
§ 4. Gmina Gaszowice zapewnia właścicielom worki do selektywnego zbierania odpadów o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3 w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami
zbieranymi selektywnie, w tym:
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1) maksymalnie 3 sztuk worków z każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie - na nieruchomość, za
pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Gminy Gaszowice, w dniu ich odbioru.
2) w siedzibie punktu opisanego w § 6 ust. 1 w przypadku, gdy oddana przez właściciela nieruchomości liczba
worków wypełnionych odpadami zbieranymi selektywnie jest większa niż ilość worków wydanych zgodnie
z pkt 1).
§ 5. Gmina Gaszowice zapewnia odbiór odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
harmonogramem, ze wskazanych przez właścicieli w deklaracji miejsc gromadzenia odpadów,
z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwany „punktem” położony jest
w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7, świadczyć będzie usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500.
2. W punkcie, o którym mowa w ust. 1 w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) zużyte opony
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) odpady niebezpieczne,
13) odpady tekstyliów i odzieży,
14) odpadów niekwalifikujących 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.
3. Odpady, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 10-14 podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez
właściciela nieruchomości do punktu.
4. Odpady, o których w § 6 ust. 2 pkt. 9 przyjmowane będą w ilości 0,5 Mg/rok na nieruchomość.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Gaszowice w przypadku
niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego punkt w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru odpadów zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów lub stwierdzenia takiego zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 właściciel nieruchomości dokonuje w formie telefonicznej pod nr
telefonu 32 4327140, pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy Gaszowice tj. ul. Rydułtowska 2 w
Gaszowicach
lub
za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej
na
adres
poczty
elektronicznej ug@gaszowice.pl, które powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis.
3. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane,
z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. W przypadkach dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego
usługi pocztowe o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki zawierającej zgłoszenie.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr BR.0007.26.176.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 grudnia 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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Gaszowice
z dnia....................2022 r.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Frakcje odpadów

Nieruchomości
zabudowane
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi

Nieruchomości
zabudowane
budynkami
wielolokalowymi

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 4 tygodnie
co 4 tygodnie

Bioodpady

Papier
Szkło
Tworzywa
sztuczne, odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe,
metal
Popioły i żużle
Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyte opony
Sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Nieruchomości na których
znajdują się domki
letniskowe i inne
nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

co 1 tydzień
(od kwietnia
do października)
co 2 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 1 tydzień
(od kwietnia
do października)
co 2 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 4 tygodnie
co 4 tygodnie

Nieruchomości
zabudowane
obiektami
użyteczności
publicznej albo
wykorzystywane na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 4 tygodnie
co 4 tygodnie

co 4 tygodnie

co 4 tygodnie

co 4 tygodnie

co 4 tygodnie

co 4 tygodnie
(od września
do maja)

co 4 tygodnie
(od września
do maja)

co 4 tygodnie
(od września
do maja)

co 4 tygodnie
(od września
do maja)

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

1 raz na pół roku

co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 2 tygodnie
(od kwietnia
do października)
co 4 tygodnie
(od listopada
do marca)
co 4 tygodnie
co 4 tygodnie
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