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UCHWAŁA NR 28/V/15
RADY GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie określenia 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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.
15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.
594 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Gminy Świerklany
uchwala :
§ 1. Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości
w pojemnikach (kubłach) lub workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności
tych pojemników i worków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świerklany.
2. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) żużle i popioły paleniskowe;
3) papier;
4) metal;
5) tworzywa sztuczne;
6) szkło;
7) opakowania wielomateriałowe;
8) odpady zielone;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony.
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3. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) żużle i popioły paleniskowe;
3) papier;
4) metal;
5) tworzywa sztuczne;
6) szkło;
7) opakowania wielomateriałowe;
8) odpady zielone.
§ 2. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie
Gminy Świerklany odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od
1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż co cztery tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września
nie rzadziej niż co dwa tygodnie. W przypadku nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, odpady te
powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
2. Żużle i popioły paleniskowe gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie Gminy Świerklany
odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 października do
30 kwietnia nie rzadziej niż co cztery tygodnie. W przypadku powstawania tych odpadów w okresie od 1 maja
do 30 września będą one odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne według częstotliwości
określonej w ust. 1.
3. Odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania wielomateriałowe, gromadzone
w odpowiednich workach 80 l i 120 l oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż co miesiąc. Natomiast selektywnie zbierane odpady komunalne
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, które nie są zbierane w workach, podlegają bezpośredniemu
dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Odpady zielone jeśli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, podlegają
bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości nie rzadziej niż co rok. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się
dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na
terenie Gminy Świerklany.
6. Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, podlegają bezpośredniemu
dostarczeniu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy
Świerklany.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Dodatkowo w przypadku odpadów takich jak: zmywarki, lodówki, zamrażarki, pralki,
kuchenki elektryczne, automaty lub inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne większych rozmiarów
niż wymienione, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż raz w roku.
Dopuszcza się zbieranie tych odpadów w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.
§ 3. 1. W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdującym się w Świerklanach na ul.
Pogodnej 5, zbierane są wyselekcjonowane odpady niebezpieczne należące do grupy odpadów komunalnych.
Punkt czynny jest w godzinach pracy GZGK przez trzy dni w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada, natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca czynny jest jeden dzień w tygodniu. Odpady te
przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający na terenie gminy znajduje się
w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5. Punkt czynny jest w godzinach pracy GZGK przez trzy dni w tygodniu
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca czynny jest jeden dzień
w tygodniu. Rodzaje odpadów zbieranych w punkcie:
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1) odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) odpady zielone;
4) zużyte opony;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
§ 4. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worków
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz do odebrania worków wypełnionych w co najmniej 50%
ich pojemności.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie powodowały one
zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
§ 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
1. Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w § 1 ust. 2-3 będą poddawane w pierwszej kolejności
odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r., poz. 21 z późniejszymi
zmianami).
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady
komunalne oraz odpady zielone bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, a w przypadkach o których mowa w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2013.1399 ze zm.) oraz w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.) odpady te można przekazywać do instalacji
zastępczych, znajdujących się w III regionie gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów,
właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie 3 dni od daty planowanego odbioru, zawiadamia o tym
telefonicznie Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: adres nieruchomości i rodzaj nieodebranych odpadów.
2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne spowoduje uszkodzenie bądź
zniszczenie pojemnika na odpady lub wyrządzi inną szkodę (w nawierzchni terenu, ogrodzeniu, budynku itp.)
właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio przedsiębiorcy lub
za pośrednictwem Urzędu Gminy. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:
1) adres nieruchomości;
2) dane właściciela nieruchomości tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, telefon kontaktowy;
3) charakter uszkodzeń (np. wyłamanie klapy, pęknięcie, wgniecenie pojemnika; pojemność i wiek
pojemnika; rodzaj ogrodzenia itp);
4) opis wydarzenia tj. data zniszczenia, kto zniszczył, w jakich okolicznościach doszło do zniszczenia;
5) oczekiwania właściciela nieruchomości.
3. W przypadku nieuprzątnięcia bądź zanieczyszczenia terenu w trakcie załadunku odpadów na pojazd
właściciel nieruchomości zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściciel nieruchomości powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub pisemnie do
Urzędu Gminy Świerklany - Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.
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§ 7. Traci moc uchwała Nr 283/XXXVI/14 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
określenia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ślaskiego i obowiązuje od dnia 1.07.2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

