
UCHWAŁA NR RG.0007.61.2015
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 24 września 2015 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 2013r. poz. 1399), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 - ze 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 2015 nr 197 poz. 1484), 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. Na terenie Gminy Kobiór  ustala się gromadzenie oraz  odbiór  odpadów komunalnych w sposób 
uzależniony od typu nieruchomości:

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i tzw.„mieszanych” - w systemie pojemnikowo-
workowym,

2) z nieruchomości  niezamieszkałych - w systemie pojemnikowym,

3) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – w systemie pojemnikowym.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady, zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych 
przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach lub workach, z częstotliwością określoną w „Regulaminie 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kobiór”.

3. Pojemniki na odpady  zmieszane  oraz popiół i żużel paleniskowy, muszą mieć kolor grafitowy-antracytowy, 
być wyposażone w szczelną pokrywę i sprawne koła. Muszą spełniać wymagania normy EN-840.

Pojemniki na  odpady zmieszane  oraz na  popiół i żużel  paleniskowy, po wcześniejszym zgłoszeniu ze 
strony właściciela nieruchomości, będą oznakowane przez Urząd Gminy jednolitymi hologramami,  które je 
będą odróżniać. Pojemniki bez oznakowania, nie będą opróżniane przez przedsiębiorstwo  wywozowe.

§ 3. 

1. Przy odbieraniu odpadów segregowanych przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, właścicielowi 
nieruchomości „zamieszkałej”  będą przekazywane kolejne worki do segregacji, zgodnie z zasadą: "ilość 
przekazanych worków z odpadami = ilość worków nowych do gromadzenia odpadów”.

Powyższa zasada nie obejmuje worków z odpadami zielonymi. W tym przypadku obowiązywać będzie 
reguła: "ilość przekazanych worków z odpadami = ilość worków nowych do gromadzenia odpadów, lecz 
nie więcej niż 5 szt ”.

2. W przypadku odpadów segregowanych gromadzonych w workach koloru żółtego (tworzywa  sztuczne) oraz 
w workach koloru niebieskiego (papier, tektura), odbiorowi będą podlegać wyłącznie pełne worki.
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3. W przypadku wystąpienia na danej nieruchomości, zapotrzebowania na większą ilość worków LDPE do 
gromadzenie odpadów segregowanych (worek zielony, żółty, niebieski), będzie je można otrzymać w miejscu 
wskazanym przez Wójta Gminy.

4. W przypadku wystąpienia na danej nieruchomości, zapotrzebowania na większą ilość worków LDPE do 
gromadzenie odpadów zielonych (worek brązowy), będzie je można nabyć odpłatnie, na zasadach określonych 
odrębną uchwałą.

§ 4. 

Odpady komunalne zbierane selektywnie od właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” w zabudowie 
wielolokalowej, będą gromadzone w pojemnikach specjalistycznych ustawionych w tzw. gniazdach, składających 
się z pojemnika: na makulaturę (w kolorze niebieskim), tworzywa sztuczne (w kolorze żółtym), szkło (w kolorze 
zielonym) oraz odpady zielone (w kolorze brązowym). Pojemniki na odpady zbierane selektywnie, muszą spełniać 
wymagania normy  EN-840, wykonane z PE-HD i wyposażone w szczelną pokrywę i sprawne koła.

§ 5. 

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne - tzw. posesji nie zamieszkałych, uzależniona jest od liczby pojemników 
wykazanych w deklaracji, lecz  ich liczba i pojemność nie może być mniejsza niż ustalona na podstawie § 7 pkt.2, 
uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór”.

§ 6. 

1. Odpady komunalne zmieszane, będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z

częstotliwością:

1) dla budynków wielolokalowych (więcej niż 2 mieszkania) - dwa razy w miesiącu,

2) dla budynków jednorodzinnych ( do 2 mieszkań)  - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipcu i sierpniu - dwa 
razy w miesiącu.

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu. Jeśli właściciel nieruchomości, 
w deklaracji  złoży oświadczenie o wniesieniu dodatkowej opłaty -  dwa razy w miesiącu.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych (budynki jednorodzinne) - jeden raz w miesiącu,

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielolokalowe) - jeden raz w miesiącu,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz 
w miesiącu.

4. Częstotliwość odbioru odpadów zielonych ustala się na jeden raz w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada.

5. Częstotliwość odbioru pojemników z popiołem i żużlem paleniskowym ustala się na jeden raz w miesiącu 
w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz w miesiącu lipcu.

6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest przygotowywany w formie ulotki 
i udostępniany mieszkańców w Urzędzie Gminy Kobiór. Ponadto jest publikowany na stronie internetowej 
www.kobior.pl oraz umieszczany na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 7. 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany będzie w centralnej części 
gminy, a odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych, prowadził  będzie podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Do PSZOK można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, a w tym:

1) szkło budowlane i lustra (szkło bez ram),
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2) metale, opakowania metalowe,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) przeterminowane lekarstwa,

7) tekstylia,

8) chemikalia ( farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin ),

9) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym styropian, wykładziny podłogowe, 
dywany, okładziny ścienne),

10) rozebrane na elementy meble, okna bez szyb i inne odpady wielkogabarytowe, do wysokości limitu rocznego,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, papa odpadowa), pochodzące z drobnych prac remontowych, 
wykonywanych we własnym zakresie, do wysokości limitu rocznego,

12) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych, do wysokości limitu rocznego.

§ 8. 

1. Odpady wymienione w §7 ust.2 pkt 10 - 12, będą odbierane w PSZOK-u nieodpłatnie do ilości 1,0 tony na 
mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,0 ton na  nieruchomość (w  zabudowie jednorodzinnej), w skali 
jednego roku. Limit dotyczy łącznie odpadów wymienionych w §7 ust.2 pkt 10 - 12, i będzie kontrolowany 
poprzez ważenie dowożonych odpadów oraz ich rejestrację w kartotece nieruchomości.

Przyjęcie odbywać się będzie na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i wykazu obsługiwanych 
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 §7 ust.2 pkt 10 - 12, właściciel  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 regionalnej, ich właściciel jest 
zobowiązany przechowywać „kartę odpadów” przyjętych przez instalację, do celów kontrolnych.

§ 9. 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług  przez  przedsiębiorstwo wywozowe (reklamacje), można 
zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz nr telefonu 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.

§ 10. 

1. W celu wywiązania się z obowiązku gminy w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i odzysku do 
ponownego użycia, jak również w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
zobowiązany jest do przekazania zlecającemu usługę, kartę odpadu potwierdzającą ich przyjęcie do instalacji 
regionalnej lub zastępczej.
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2. Wykonanie powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od 
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, a także odpadów selektywnie odbieranych, 
do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania, wyznaczonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu 4.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/221/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 
27 marca 2014r., w sprawie 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. Śl. z 2014r. 
poz. 2334).

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki
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