UCHWAŁA NR RG.0007.136.2020
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 29 września 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
Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 197, poz. 1461), po zaopiniowaniu
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kobiór i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier
3) szkło
4) tworzywa sztuczne
5) metale
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe
7) bioodpady, odrębnie:

᠆ odpady stanowiące części roślin
᠆ odpady spożywcze i kuchenne
8) popiół i żużel paleniskowy
2. Odbiorowi podlegają wyłącznie odpady umieszczone w workach dostarczonych przez podmiot odbierający
odpady komunalne oraz pojemnikach oznaczonych samoprzylepnym oznacznikiem przez urząd gminy,
spełniających standardy i wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kobiór.
§ 3.
1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej (budynki mieszkalne jednorodzinne) składający w urzędzie gminy
pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma pakiet 120 l worków
LDPE, do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ilości jak niżej:

᠆ 2 worki 120 l z folii LDPE do gromadzenia papieru
᠆ 3 worki 120 l z folii LDPE do gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu i odpadów opakowań
wielomateriałowych,

᠆ 1 worek 120 l z folii LDPE do gromadzenia szkła
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᠆ 2 worki 120 l z folii LDPE do gromadzenia bioodpadów stanowiących części roślin.
2. Przy odbieraniu worków z odpadami segregowanymi przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu,
właścicielowi nieruchomości zamieszkałej (budynki mieszkalne jednorodzinne), będą przekazywane kolejne worki
do segregacji, zgodnie z zasadą:
"ilość pełnych przekazanych worków z odpadami = ilość nowych, pustych worków do gromadzenia
odpadów", z zastrzeżeniem ust 3.
3. W przypadku worków brązowych na bioodpady stanowiące części roślin, obowiązywać będzie reguła:
"ilość pełnych przekazanych worków z odpadami = ilość nowych, pustych worków do gromadzenia odpadów
lecz nie więcej niż 2 szt. ".
4. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na większą ilość worków LDPE do gromadzenie odpadów
segregowanych (worek zielony, żółty, niebieski), będzie je można pobrać w urzędzie gminy.
5. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na większą ilość worków LDPE do gromadzenia bioodpadów
stanowiących części roślin, w urzędzie gminy, będzie można nabyć odpłatnie dodatkowe worki, na zasadach
określonych odrębną uchwałą, jako usługa dodatkowa.
§ 4.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), będą odbierane od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z częstotliwością:
1) dla budynków wielolokalowych - w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na tydzień,
w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych –w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
2. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne jednorodzinne) – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielolokalowe) – nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz
na miesiąc.
4. Częstotliwość odbioru bioodpadów ustala się następująco:
a) bioodpady spożywcze i kuchenne (budynki mieszkalne jednorodzinne) - w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie
b) bioodpady spożywcze i kuchenne (budynki wielolokalowe) - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej
niż raz na tydzień, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
c) bioodpady stanowiące części roślin (budynki mieszkalne jednorodzinne)- w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, oraz jeden raz w listopadzie.
Bioodpady stanowiące części roślin przyjmowane w wyznaczonym przez urząd gminy punkcie odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.
d) bioodpady stanowiące części roślin (budynki wielolokalowe) – w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na tydzień, oraz jeden raz w listopadzie.
e) bioodpady spożywcze i kuchenne oraz bioodpady stanowiące części roślin z nieruchomości niezamieszkałych –
nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Częstotliwość odbioru pojemników z popiołem i żużlem paleniskowym ustala się na raz na miesiąc
w okresie od października do kwietnia oraz w miesiącu lipcu.
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6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości uwzględniający częstotliwość odbioru
odpadów określoną w niniejszym paragrafie, będzie przygotowywany w formie ulotki i udostępniany mieszkańców
w urzędzie gminy. Ponadto będzie publikowany na stronie internetowej urzędu gminy pod adresem www.kobior.pl.
§ 5.
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany będzie w centralnej części
gminy, a odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych, będzie prowadził podmiot wyłoniony
w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
2. Odpady do PSZOK mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kobiór,
zarejestrowanych w gminnych systemie gospodarki odpadami, własnym transportem i na własny koszt. Przyjęcie
odbywać się będzie na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i wykazu obsługiwanych nieruchomości.
3. W PSZOK-u odpady będę przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, oraz
w soboty od 8.00 – 15.00, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Dostarczający odpady zobowiązany jest do
ich rozładunku w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.
4. Do PSZOK można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, a w tym:
a) papier
b) szkło
c) tworzywa sztuczne
d) metal
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe

᠆ których znaczący rozmiar wyklucza umieszczanie w workach lub pojemnikach i bezpośredni odbiór
z nieruchomości (dotyczy odpadów wymienionych w pkt 4 lit a) – e)
f) przeterminowane leki i chemikalia
g) zużyte baterie i akumulatory
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
i) odpady tekstyliów i odzieży
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
k) odpady wielkogabarytowe
l) odpady budowlane i rozbiórkowe
m) zużyte opony
n) odpady niebezpieczne
5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych:
a) lampy fluorescencyjne,
b) akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe,
c) baterie alkaliczne i pozostałe,
d) oleje silnikowe przepracowane,
e) filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,
f) resztki detergentów i opakowania po detergentach,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) resztki rozpuszczalników i opakowania po rozpuszczalnikach,
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i) resztki farb i lakierów oraz opakowania po farbach i lakierach,
j) resztki nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz opakowania po nawozach sztucznych i środkach
ochrony roślin.
6. PSZOK nie przyjmuje bioodpadów. Gmina w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zapewnia właścicielom nieruchomości odbiór bioodpadów z nieruchomości. Dodatkowo,
właścicielom nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne jednorodzinne), gmina zapewnia inny sposób
przyjmowania bioodpadów stanowiących części roślin, polegający na ich przyjmowaniu w wyznaczonym przez
urząd gminy punkcie odbioru.
7. Punkt przyjęcia bioodpadów stanowiących części roślin, zlokalizowany będzie w miejscu o łatwym
dojeździe dla mieszkańców gminy, a odbiór prowadził będzie wyznaczony pracownik urzędu gminy. Przyjęcie
odbywać się będzie na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i wykazu obsługiwanych nieruchomości.
§ 6.
1. Odpady wymienione w § 5 ust 4, lit. k-m, będą odbierane w PSZOK-u nieodpłatnie do ilości 1,0 tony na
mieszkanie lub nieruchomość, na rok kalendarzowy. Limit dotyczy łącznie odpadów wymienionych w § 5 ust 4, lit.
k-m, i będzie kontrolowany poprzez ważenie dowożonych odpadów oraz ich rejestrację w kartotece nieruchomości.
2. W przypadku dostarczenia do PSZOK-u większej ilości odpadów określonych w ust. 1, będą one
przyjmowane w systemie odpłatnym, na zasadach określonych odrębną uchwałą.
3. Odpady wymienione § 5 ust 4, lit. k-m, właściciel nieruchomości bez ograniczeń może przekazywać do
instalacji regionalnej na własny koszt (transport i zagospodarowanie).
Informacji udzielać będzie obsługa PSZOK-u, prowadzonego przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu
do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
W przypadku przekazania odpadów wymienionych w ust. 3, do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, ich właściciel jest zobowiązany przechowywać "kartę odpadów" przyjętych przez instalację, do
celów kontrolnych.
§ 7.
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wywozowe (reklamacje), lub przez
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można zgłaszać telefonicznie pod
numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanym na stronie internetowej lub osobiście
w siedzibie urzędu gminy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich stwierdzenia.
2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności:
1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usługi,
2) adres nieruchomości, na której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
3) rodzaj odpadów, które nie zostały odebrane lub odebrane w sposób niewłaściwy.
4) w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi na PSZOK-u, dodatkowo opis zaistniałej sytuacji.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała RG.0007.61.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia
24 września 2015r. 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r,
poz. 5106).
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§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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