
Projekt

z dnia  3 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 1 września 2020 r.

Rady Gminy Bestwina
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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6r ust. 3, 3b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości ustala się, że będą:

1) odbierane z nieruchomości, zgromadzone odpowiednio w pojemnikach lub workach następujące frakcje 
odpadów komunalnych:

a) papieru,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metali,

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

f) bioodpadów - z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,

g) popiołu,

h) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2) Odbierane zawartości pojemników na przeterminowane leki ustawione w aptekach.

3) Odbierane zawartości pojemnika na zużyte baterie i akumulatory usytuowanego w budynku Urzędu Gminy 
Bestwina.

4) Odbierane zawartości pojemników w tym kontenerów z punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” do którego właściciele nieruchomości mogą dostarczać następujące 
frakcje odpadów komunalnych:

a) papieru,
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b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metali,

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

f) bioodpadów - z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,

g) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy,

h) popiołu,

i) odpady niebezpieczne,

j) przeterminowane leki i chemikalia,

k) 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,

l) zużyte baterie i akumulatory,

m) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

n) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

o) zużyte opony,

p) odpady budowlane i rozbiórkowe,

q) odpady tekstyliów i odzieży.

5) Dostarczone do nieruchomości zamieszkałych worki służące do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

6) Dostarczone do nieruchomości naklejki na następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) bioodpady, z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, z napisem "BIO„ na brązowym tle,

b) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, z napisem „TWORZYWA 
SZTUCZNE, METALE" na żółtym tle,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z napisem „NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE” na szarym tle,

d) popiół, z napisem "POPIÓŁ" na czarnym tle.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:

1. papieru - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

2. szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

3. tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - w okresie od maja do 
sierpnia dwa razy w miesiącu, a w okresie od września do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

4. bioodpadów -z wyłączeniem odpadów stanowiących części roslin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy:

1) zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, z nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy - nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie,

2) zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - nie rzadziej niż jeden raz na 
tydzień,

5. popiołu - w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od 
maja do września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
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6. odpadów wielkogabarytowych - nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym,

7. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy i nieruchomości - nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie,

2) zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - nie rzadziej niż jeden raz na 
tydzień.

§ 4. 1. Wprowadza się ograniczenie ilości zużytych opon (w tym dętek pochodzących z pojazdów 
użytkowanych w gospodarstwie domowym) przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości w zamian 
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 8 sztuk na rok na właściciela budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego wielolokalowego na właściciela lokalu.

2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do PSZOK-u zebrane 
w sposób selektywny odpady komunalne, o których mowa w § 2 ustęp 3 punkt 4 lit. a-q, przestrzegając terminów 
i godzin otwarcia PSZOK-u.

3. Adres oraz godziny otwarcia PSZOK-u udostępnia się na stronie internetowej urzędu gminy Bestwina, na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina oraz na bramie wjazdowej do PSZOK-u.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
prowadzącego PSZOK właściciele nieruchomości mogą zgłaszać, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenia o których mowa w ust.1 można składać do Urzędu Gminy Bestwina w formie zgłoszenia:

1) telefonicznego,

2) mailowego,

3) pisemnego, z podaniem adresu nieruchomości, daty zaistniałej sytuacji oraz danych osobowych osoby 
zgłaszającej.

3. Skargi i wnioski dotyczące przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK zgłoszone po 
terminie wskazanym w ust. 1, nie zostaną rozpatrzone.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w zycie 
z dniem 1 marca 2021 roku.
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