
 

 

UCHWAŁA NR 144/XVII/2020 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 25 sierpnia 2020 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 uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec oraz po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie – pismo ONS-HKiŚ-0612-17 z dnia 

21.07.2020 r. Rada Gminy Dębowiec postanawia 

§ 1. 1. Określa się ilości odpadów komunalnych odbieranych w ramach zbiórki objazdowej i zbieranych 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) odpady komunalne zbierane selektywnie, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a-o oraz pkt q, odbierane będą 

w ilości nielimitowanej, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane będą w ilości 1 m3 rocznie 

z danej nieruchomości, w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowej w ilości 1 m3 na jeden 

samodzielny lokal mieszkalny. 

2. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, świadczone będą 

przez podmiot wyłoniony w trybie zamówienia publicznego, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych stanowiącym część dokumentacji dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości 

zamieszkałej i tym właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

którzy przystąpili do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, poprzez 

wyznaczenie rodzaju odpadów komunalnych: 

1. Odpady zbierane nieselektywnie: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01). 

2. Odpady zbierane selektywnie: 

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (20 01 01, 15 01 01), 

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych (20 01 39, 15 01 02), 
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3) metale oraz opakowania z metali (20 01 40, 15 01 04), 

4) szkło oraz opakowania ze szkła (20 01 02, 15 01 07), 

5) opakowania wielomateriałowe (15 01 05), 

6) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), 

7) bioodpady (20 01 08, 20 02 01), 

8) popiół (10 01 01, 20 01 99), 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07, 20 03 99), 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 

17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99), 

12) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*,20 01 34), 

13) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32), 

14) chemikalia (min. środki ochrony roślin (20 01 19*), opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*), rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice (20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28), 

15) zużyte opony (16 01 03), 

16) tekstylia i odzież (20 01 11). 

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów, o których mowa  

w § 2 niniejszej uchwały: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01): 

a) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – od stycznia do marca oraz 

od listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast od kwietnia do października – 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – od stycznia do marca 

oraz od listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast od kwietnia do października – 

nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) bioodpadów (20 01 08, 20 02 01): 

a) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – od stycznia do marca oraz 

od listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast od kwietnia do października – 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – od stycznia do marca oraz 

od listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast od kwietnia do października – 

nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

3) papier i tektura (20 01 01) oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01), tworzywa sztuczne (20 01 39) 

oraz opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07) 

i metale (20 01 40) oraz opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 

i zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06): 

a) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz na 

miesiąc 

b) nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
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4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), meble i inne odpady 

wielkogabarytowe (20 03 07) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (17 01 01, 

17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99) oraz zużyte opony (16 01 03)  

nie rzadziej niż raz w roku; 

5) popiół (10 01 99, 20 01 99) – od stycznia do maja oraz od września do grudnia – nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

§ 4. W przypadku, gdy odbiór odpadów przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, usługa będzie 

świadczona w inny wyznaczony dzień zgodnie z harmonogramem. 

§ 5. 1. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 13 należy oddawać do pojemników na zużyte leki 

i opakowania po nich, zlokalizowane w: 

1) aptece „Arnika” w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 3, 

2) punkcie aptecznym w Ogrodzonej (w budynku OSP). 

2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 i 10 należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub wystawić przed wejściem na teren nieruchomości i przekazać podmiotowi 

uprawnionemu w ramach zbiórki objazdowej w terminach ustalonych telefonicznie z uprawnionym 

pracownikiem Urzędu Gminy w Dębowcu. 

3. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 należy dostarczyć do pojemników znajdujących się 

w wybranych punktach handlowych, placówkach oświatowych oraz urzędzie gminy lub dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – 8 należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi 

odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych albo przekazać do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 11 należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub wystawić przed wejściem na teren nieruchomości i przekazać podmiotowi 

uprawnionemu w ramach zbiórki objazdowej w terminach ustalonych telefonicznie z uprawnionym 

pracownikiem Urzędu Gminy w Dębowcu 

§ 6. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów należy odbierać niżej wymienione rodzaje odpadów: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki, 

c) chemikalia, 

d) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

e) zużyte baterie i akumulatory, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyte opony, 

i) tworzywa sztuczne, 

j) szkło, 

k) papier, 

l) metale, 

m) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

n) zmieszane odpady opakowaniowe, 

o) popiół, 
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p) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

q) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Dopuszcza się powierzenie zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych podmiotowi wyłonionemu w trybie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 7. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych: 

1) telefonicznie – pracownikom Urzędu Gminy Dębowiec, 

2) drogą mailową – odpady@debowiec.cieszyn.pl. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr 93/XI/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2019 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 uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz Cymorek 
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