
UCHWAI,A NR Xx/It9NO2O
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 2 lipca 2020 r

\r' spralri€ szczeg6lowego sposobu i zakresu S$iadcz€t uslug w zrkresie odbieranie odped6$
komunrlnych od wlescicieli nieruchomo(ci na kt6rych zami€szkujq mieszkaicy i zsgNpoderowanie tych

odprdriw.

Na pod$awie afi. 18ust 2pkt15, arl.40 usl 1. afl.41 usl I iarl.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r.

o samorzqdzie gminnym ( lj. Dz. U. 22020 t. poL?l3 zE 2rr,-) oraz an.6r ust.3 uslawy z dnia 13 wrzeSnia

1996 r. o utrrymaniu czynoLi iporz4dku wgminach ( tj. Dz, U. z20l9r. poL2010 zpbin. zllt.). W
przepmwadzeniu konsultacji spoleczn)ch i uzlskaniu opinii Paistwowego Powiato*ego Inspeklora
Sanitam.go w Raciborzu

Rrd! Gminy Pietror icc Wielkie
uchwah

Sl. l. Okreala sig szczeg6lowy spos6b izakres iwiadczenia uslu8 w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaicicjeli njeruchomosci na kl6rych zamieszkuj4 mieszkaicy i zagospodarcwania lych
odpad6w w zamian za uiszczon4 przez wlaJciciela nieruchomo(c; oplatg za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2. Ustala sil,2e odpady komunalne odbierane s4 w ilojci, wjakiej zoslaly wytuorzone na lerenie
nieruchomoSci zamieszkalej.

3. wlad.iciel nieruchomoici \re wlasnym zakesie zapewnia w-vposazenie swojej nieruchomoici
w pojcmniki na odpady komunalne znieszane, popi6l oraz bioodpady.

S 2. l. od wlaicicieli nieruchomoici Tamicsdalych odbjerane btd4 odpady komunalne;

l) anieszane odpady komunalne

2) selekllwnre Tbierane odpadl kununalne:.

a) zuzel i popi6l powstaly w $]niku spalania w instalacjach CO gospodarstwa domowego,

b) papier i tektura

c) sr(lo, !v tym: szklo kolorowe i szkkr bezbar$ne

d) tworzy\r'a sztuczne,

e) opakowania wielomalerialo\Ye.

f) metale.

g) bioodpady

h) meble i inne odpady wielkogabarylowe

2. W6jt Gniny Pielrowice Wiclkic podaje do publicznej wiadomosci w lym na stronie intemelowej Cfiiny
Pietrowice Wielk;e harmonogram zawierajqcy informacjf oterminach odbioru odpad6w komunalnych ra
terenie Cminy Pietowice Wielkie

S 3. Cz$stolliwoi6 odbioru odpad(iw komunalnych okresla zalqcznik nr I do uchwaty.

S.l. l. W punktach selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, \r'laiciciel wlasnyD Iranspo(em moTe

dostarczyi nailgpujEce frakcje odpadfir' tomunalnych:

l) papier ilektura

2) szklo, w tynl:

a) szklo kolorowe

b) szklo bezbarwne

3) tworzywa sztuczne,
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4) opakowania wielomalerialowe,

5) metale,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zu4rty spt4t.lektryczny i elektroniczny.

8) zua4e balerie i akumulalory,

9) przeleminowane leki i chemikalia,

l0) zu4 e opony,

ll)odpady budowlane i rozbi6rkowe pochodz.Ece z drobnych remont6\r', nie wymagajqcych pozwolenia na
budowQ w ilo{ci do 300 kg na ni€ruchomos4 na rok.

l2) odpady budowlane nanowiqce slolarki okiennq i drzwiowq.

I 3) odpady niebezpieczne

14) odpady niekwalifikujqce sii do odpad6w m€dyc,,nych powslale w gospodarstwie domowym w wyniku
przfjmowania produkt6w leczniczych w formie ini.kcji i pro*adzenia moniioringu poziomu substancji we
krwi, w szczrg6lnosci igly i strzykawki

l5) odpady tekstyli6* i odzi€zy

2. Wla.Sciciel nieruchomosci samodzielni€ mogq dostarcryd do punklu selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych odpady komunalne zebrane w spos6b selcktywny nie odebrane zterenu nieruchomosci.

3. W6jt Gminy Pielrowice Wi€lkie podaje do publicznej wiadomoici w tym na stronie inlemetowej Gminy
Pielrowice Wi€lkie harmonogam zawierajqcy iniormacjQ o lerminach i godzinach otwarcia punktu setektywnej
zbi6rki odpad6w komunalnych.

$ 5. Odpady komunalne odebrane z terenu Gnin, Pielrowice Wielkie b$dq przekazyu'ane do insralacji
przehvarzania odpad6w komuDalnych, slosownie do poszczeg6lnych fralcji odpad6w - w celu przygotowania
do odzysku, wtym recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowsnie. Odpady nienadaj4ce si9 do
odzysku, bfdq rmieszkodliwiane innyni metodami, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami-

$ 6. W przypadku niewlasciwego Swiadczenia uslug przez pr7-€dsitbiorc9 odbi€rajEcego odpady
komunalne od wla(cicieli nieruchomosci lub przez prowadzqcego punkl selek)-wnego zbierania odpad6\v
komunalnych, wla(ciciel nicruchomoaci mog4 zglaszaa infonnac.ie o zaistnialych nieprawidlowoSciach
telefonicznie pod nr telefony 32.1198407, lub pisemnie na adres UrzFdu Gminy Pietrou'ice Wielkie albo na
adres poczla@pietrowicewielkie.cor .pl, lub osobi6cie wsiedzibie Urzfdu Cminy Pietrowice Wielkie wciqgu
trzech dni od aishienia tego faklu.

$ 7. Wykonanie uchwaly powierza si9 W6jtowi Cminy Pietrowice Wielkie.

$ 8. Traci moc uchuala nr XXXVUI58/2018 Rady Cminy Pietro$ice Wielkie z dnia 2l czerwca 2018r. w
sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczei uslug w zakesie odbieraria odpad6w komunalnych od
wlaJcicieli nieruchomosc, na kl6rlch zrmieszkuj4 mieszlaricy i zagosB)darowan;a r].-.ch odpad6w.

S 9, Uc|qalC oBIo:renia w Dzienniku Lrrzgdouyn Wojew6dfwa Sl4sk,ego .

$ 10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem I sierpni. 2020 r.

Prze\,',odnicz4cy Rady (irrl;Iy
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Zalqcznik do uchll'aty
Rsdy Gminy Pietrowic6 wielkie
Nr XX./l89/2020 z dnia 02.07.2020

Cz9slotli*osi odbioru odprd6w komunrlnych z terenu Gmiry Pietrowice lf ielkle

Grupr odpad6w Cz{slotliEoa{ odbioru odp.d6\.

-Zmieszane odpady kornunalne I raz na dwa tysodnic

-Odpady 2u2lu i popiolu I raz na dwa tygodnie
w okesie od lislopada do kwietnia

-Tworzywa sztucae
-opakowania wielomalerialowe

'Me(ale

-Papier
-Szklo w tym sddo kolorow€ i bezban nc

Iraznadwa iesiace

-Meble i inn€ odpady *ielkogabarylowe

-Bioodpady I raz na d\^,a lygodnie
w okresie od kwietnia do pazdziernika

I raz na miesiqc
w okresie od listopada do marca

-Zuzlty sprz$t eleklryczny i elektroniczny,
-Zuz),te baterie i akunrulalory.
-Prrcterminowane leki i chemikalia,
-Zuz,,te opony,
-Odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi4ce odpady
komunaln€ bez stolarki okiennej i drzwiowej,
-Odpady budo*lanc srano!$4ce stolarkq okienne i

-odpady njebczpie.me
-odpady niekwalifi&uj4ce sit do odpad6w
medycmych powslale w gospodarslwie domo$?m w
vqniku przyjmowania produkl6w lecaiczych w
formje illiekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krvi, w sz.zeg6lnoici iSly i slrzykawki
- odpady tekryli6w i odziezy

Zeodnie z hannonoga'nem olwarcia punktu
selekR\ nego zbierania odpad6\!
komunalnych.
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