
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3 b-d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), art.14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 poz.1579), oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzyce 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli zamieszkałych nieruchomości odbiera się odpady w ilości i z 
częstotliwością określoną w §3. 

§ 3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej, na których powstają odpady 
komunalne, prowadzony będzie z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w okresie od 1 listopada do 
31 marca - co cztery tygodnie, w pozostałym okresie - jeden raz na dwa tygodnie zgodnie 
z harmonogramem, 

b) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym powyżej 100 mieszkańców na 
nieruchomości - jeden raz w tygodniu, 

c) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym poniżej 100 mieszkańców na 
nieruchomości -  w okresie od 1 listopada do 31 marca -  jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym 
okresie - co tydzień, 

2) odpady zbierane selektywnie spod nieruchomości: 

a) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

᠆ papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe -co cztery 
tygodnie zgodnie z harmonogramem, 

᠆ bioodpady - w okresie od kwietnia do listopada co dwa tygodnie w ilości nie więcej niż 3 worki 
jednorazowo na nieruchomość, w pozostałym okresie co cztery tygodnie nie więcej niż po 1 worku na 
nieruchomość, zgodnie z harmonogramem, 

b) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

᠆ papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - dwa razy 
w miesiącu zgodnie z harmonogramem, 

᠆ bioodpady - jeden raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem, 

c) żużel i popioły paleniskowe -w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co cztery tygodnie, za 
wyjątkiem pozostałych okresów, gdzie odpad ten nie podlega segregacji. 
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d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - jeden 
raz w roku zgodnie z harmonogramem. 

§ 4.  Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości zamieszkałej oddzielnie tj. przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, 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, odpady z tekstyliów i odzieży, właściciel zamieszkałej nieruchomości 
zobowiązany jest samodzielnie zagospodarować w następujący sposób: 

1) przeterminowane leki przekazywać do wyznaczonej apteki, 

2) baterie wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych 
obiektach, 

3) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części PSZOK, 

4) odpady z tekstyliów i odzieży wrzucać do kontenerów rozstawionych na terenie gminy. 

§ 5. 1.       Właściciele zamieszkałych nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w kolorze zielonym, żółtym, brązowym, niebieskim. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
będą dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w ilości równej wystawionym. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na żądanie właściciela nieruchomości zamieszkałej doposaży go dodatkowo 
w nie więcej niż jeden worek do selektywnej zbiórki odpadów z każdej frakcji zbieranej selektywnie w  dniu 
zbiórki wynikającej z harmonogramu.  

2. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej wyposażone zostaną 
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za wyjątkiem pojemników do gromadzenia odpadów 
o których mowa w § 3 pkt 2 lit.c które zapewnia właściciel nieruchomości. 

§ 6. Właściciele zamieszkałych nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem. W PSZOK nie będą odbierane odpady o których mowa w § 3 pkt 2 lit.c. Ponadto nie będą 
obierane odpady o których mowa w § 4 pkt 4 do dnia 31.12.2024 r. 

§ 7. 1.    Właściciele zamieszkałych nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy w Gorzycach telefonicznie, 
pisemnie bądź e-mailowo przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzącego PSZOK. W celu bieżącej 
kontroli świadczonej usługi nieprawidłowości powinny być zgłoszone w ciągu jednego dnia roboczego od 
terminu zbiórki zgodnej z harmonogramem, lub w przypadku PSZOK w ciągu jednego dnia od pozbycia się 
odpadów w punkcie. 

2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne spowoduje uszkodzenie lub 
zniszczenie pojemnika na odpady, właściciel nieruchomości zamieszkałej którego ta szkoda dotyczy, powinien 
ten fakt zgłosić do przedsiębiorcy bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Gorzycach. 
Powiadomienie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 

2) adres nieruchomości, 

3) charakter uszkodzeń, 

4) opis zdarzenia  (data i okoliczności zdarzenia), 

5) oczekiwania właściciela. 

3. W przypadku nieuprzątnięcia zanieczyszczenia podczas załadunku odpadów na pojazd, właściciel 
nieruchomości zamieszkałej  zawiadamia telefonicznie Urząd Gminy w Gorzycach. 

4. Zgłoszenia nie spełniające przesłanek, o których mowa w ust.2, oraz wniesione po terminie, o którym 
mowa w ust.1 zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
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§ 8. Sposób świadczenia usługi przez PSZOK został określony w regulaminie, który stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 10. Traci moc uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

§ 1. 1.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany w dalszej części regulaminu „PSZOK” 
w Gorzycach świadczy usługi: 

a) wtorek: w godzinach 8.00-14:30, 

b) czwartek: październik- kwiecień w godzinach: 8:00-14:30; maj-wrzesień w godzinach 12:00-16:30, 

c) sobota: w godzinach 8:00-13:30 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt, lub dni przypadającymi między świętami. 

2. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest przy ul. Bogumińskiej 13, 44-350 Gorzyce. 

3. Weryfikacji zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów dokonuje obsługa 
PSZOK. 

§ 2. Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane samodzielnie przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub przez osoby przez nich upoważnione.  

§ 3. 1.  Odpady na PSZOK przyjmowane są jedynie po umówieniu terminu ich dostarczenia. 

§ 4. Obsługa PSZOK umieszcza w kontenerach lub pojemnikach następujące odpady: 

1) zużyte baterie i akumulatory, 

2) przeterminowane leki i chemikalia, 

3) odpady niebezpieczne. 

§ 5. Przyjmowanie odpadów danej frakcji do PSZOK może być okresowo wstrzymane, lub ograniczone do 
jednego lub dwóch dni  funkcjonowania PSZOK w danym tygodniu. 

§ 6. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK rejestrowane jest na formularzu ewidencji 
przyjmowanych odpadów. 

§ 7. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) metale, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) szkło; 

5) papier; 

6) bioodpady; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) zużyte opony; 

13) odpady niebezpieczne, 
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14) 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, 

15) odpady z tekstyliów i odzieży od 1.01.2025 roku.
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy
określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku
z wejściem w życie 6 września ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Gmina zobowiązana została do wprowadzenia
bezwzględnego obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości
objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Wprowadzenie zmian w szczegółowych zasadach
świadczenia usług odbioru odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów
jest konsekwencją zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach.

W załączniku do uchwały określającego regulamin PSZOK dokonano zmiany sposobu dostarczania
odpadów na PSZOK. Odpady będą mogły być dowożone jedynie po dokonaniu rezerwacji terminu ich
dostarczenia.

W związku z rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody nr ORG.0711.00005.2020 z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XX/179/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2020 r.
w w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dokonano zmian zgodnie z zaleceniami Wojewody.

Przedłożony projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śl., oraz poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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