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UCHWAŁA NR XXII/203/20
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wręczyca Wielka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.
§ 2. Ustala się, iż w ramach opłaty o której mowa w § 1, odbierane będą według ustalonego harmonogramu,
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5. szkło,
6. bioodpady,
7. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10. zużyte opony.
§ 3. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1-9, zbierane i gromadzone w odpowiednich workach,
pojemnikach lub w systemie wystawkowym, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wręczyca Wielka, odbiera się bezpośrednio sprzed nieruchomości - w każdej ilości, a odpady
wymienione w § 2 ust. 10 - w ilości 10 sztuk na nieruchomość w ciągu roku.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
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1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od kwietnia do
października odbiera się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych raz na dwa tygodnie, w budynkach wielolokalowych jeden raz w tygodniu,
2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od listopada do marca
odbiera się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
z częstotliwością jeden raz w miesiącu, w budynkach wielolokalowych dwa razy w miesiącu,
3. odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
i tworzywa sztuczne odbiera się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, w budynkach wielolokalowych dwa razy w miesiącu,
4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
odbiera się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz
budynkach wielolokalowych dwa razy w roku (system wystawkowy).
5. odpady wymienione w § 6 ust. 4 przekazuje się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zwany dalej PSZOK, co najmniej raz w roku.
§ 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbiera się raz w roku od właścicieli nieruchomości, w pojemniku
o pojemności 1 m3, zamówionym z odpowiednim wyprzedzeniem w Urzędzie Gminy.
§ 6. 1. PSZOK prowadzony będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego
w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
2. PSZOK zlokalizowany jest w Grodzisku przy ul. Floriańskiej 4, 42-130 Wręczyca Wielka.
3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wymienione w § 6 ust. 4 pochodzące od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Wręczyca Wielka, w poniedziałki i środy od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz
w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.
4. W PSZOK od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) odpady tekstyliów i odzieży.
5. Do PSZOK właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady wymienione w § 2 w przypadku, gdy
konieczne jest ich oddanie poza harmonogramem odbioru.
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6. Podstawą przyjęcia odpadów do PSZOK jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na
terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wręczyca Wielka.
7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK zgłaszają
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zaistniała zgłaszana nieprawidłowość osobiście, telefonicznie
pod nr tel. 34 377 84 21 lub 34 377 84 51, bądź pisemnie na adres Urzędu Gminy Wręczyca Wielka lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gospodarkaodpadami@wreczyca-wielka.pl.
2. Właściciele nieruchomości podają dokładny opis w przypadku niewłaściwego świadczenia usług.
Wskazują datę i miejsce opisanego przypadku oraz imię i nazwisko zgłaszającego z adresem do
korespondencji.
§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w PSZOK w ramach
gminnego systemu gospodarowania odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania
ich procesom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/103/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r. poz. 6866).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant

