
UCHWAŁA NR XXIII/215/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 

odpadów. 

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 r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 )  po uzyskaniu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez tych właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) właścicielu – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) nieruchomości – należy przez to rozumieć położoną na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie zamieszkałą 
nieruchomość, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, 

§ 2. Odpady komunalne odbierane są w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie nieruchomości. 

§ 3. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewniają wyposażenie swojej nieruchomości 
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane, popiół oraz bioodpady. 

§ 4. W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady 
komunalne będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) metale, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym, 

9) zużyte opony 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

§ 5. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wójt podaje do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie 
harmonogram zawierający informację o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Pietrowice Wielkie. 
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3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wystawi pojemników/worków bądź nie zagwarantuje 
swobodnego dostępu do pojemników, odpady nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi 
w kolejnym najbliższym terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

§ 6. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel własnym transportem może 
dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady niebezpieczne, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

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) zużyte opony, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających pozwolenia na 
budowę w ilości do 300 kg na nieruchomość na rok, 

14) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Właściciel nieruchomości samodzielnie mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, nie odebrane z terenu nieruchomości. 

3. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej Gminy 
Pietrowice Wielkie harmonogram zawierający informację o terminach i godzinach otwarcia punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
właściciel nieruchomości mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach osobiście w Urzędzie 
Gminy albo telefonicznie pod nr telefony 32 4198407 w godzinach pracy Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie 
lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie lub pocztą elektroniczną adres 
poczta@pietrowicewielkie.com.pl. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVI/358/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2018r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/215/2020 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie  

 
Grupa odpadów 

 
Częstotliwość  odbioru odpadów 

-Zmieszane  odpady komunalne 1 raz na dwa tygodnie 
-Odpady żużlu i popiołu 1 raz na dwa tygodnienw okresie od listopada do 

kwietnia 
-Tworzywa sztuczne 
-Opakowania wielomateriałowe 
-Metale 

1 raz na miesiąc 

-Papier 
-Szkło w tym szkło kolorowe i bezbarwne  

1 raz na dwa miesiące 

-Meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz w roku 
-Bioodpady 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października 
1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca 

-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
-Zużyte baterie i akumulatory, 
-Przeterminowane leki i chemikalia, 
-Zużyte opony, 
-Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne bez stolarki okiennej i drzwiowej, 
-Odpady budowlane stanowiące stolarkę okienną i 
drzwiową.  
-Odpady niebezpieczne 
-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 
- Odpady tekstyliów i odzieży 
 
 
 

Zgodnie z harmonogramem otwarcia punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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