
 

 

UCHWAŁA NR 121/XV/2016 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 30 sierpnia 2016 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. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2016r., poz.250), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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. 

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1. odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki: 

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: 

w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku: 

- w okresie od miesiąca kwietnia do listopada: co najmniej 1 x w miesiącu, 

- w pozostałym okresie: co najmniej 1 x na dwa miesiące, 

b) odpady rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół: 

- zabudowa jednorodzinna: co najmniej 1 x w miesiącu, 

- zabudowa wielorodzinna: co najmniej 1 x w tygodniu, 

c) odpady rodzaju: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne: 

- zabudowa jednorodzinna: co najmniej 2 x w roku, 

- zabudowa wielorodzinna: co najmniej 2 x w roku, 

2. odpady pozostałe po segregacji odbierane są: 

- w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 1 x w miesiącu, 

- w zabudowie wielorodzinnej: w cyklu dwutygodniowym, 
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3. Szczegółowy harmonogram zgodnie z częstotliwością opisaną w ust. 1 i 2 podaje się do publicznej 

wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. Ustala się utworzenie mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Zbiórki uliczne odbędą się co najmniej  

2 razy w roku a termin zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny, w tym: 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony, 

- metale, 

- odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, kolorowe, papier, tworzywa sztuczne, 

- odpady zielone, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- odpady budowlane i remontowe (pochodzące z drobnych remontów nie wymagających uzyskania decyzji 

lub pozwolenia), 

2. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zostały wskazane na stronie internetowej gminy – www.bip.wlodowice.pl 

§ 5. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (w tym worki) 

służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej liczbę osób za-mieszkujących 

daną nieruchomość i częstotliwość pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Włodowice  

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie – 34 3153001 wew.108, 

3) elektronicznie na adres – urzad@wlodowice.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego w tym niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, nr telefonu), szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia oraz  

w przypadku reklamacji złożonej pisemnie czytelny podpis osoby składającej reklamację. 

3. Reklamacja, która nie będzie zawierała danych określonych w ustępie 2 nie zostanie uwzględniona. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a składający reklamację będzie powiadomiony  

o załatwieniu sprawy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 116/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15.06.2016r. 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Alojzy Leśniak 
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