
UCHWAŁA NR XI/103/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wręczyca Wielka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje następujące ich rodzaje:

1. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3. metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4. bioodpady,

5. odpady zmieszane w tym popiół,

6. meble i inne odpady wielkogabarytowe (tzw. system wystawkowy),

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. system wystawkowy),

8. odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi (odbiór bezpośredni od właściciela 
nieruchomości na indywidualne zgłoszenie raz w roku, maksymalna pojemność 1m3 ).

§ 3. 1. Ustala się następujące wielkości i liczbę pojemników lub worków na odpady komunalne odbierane 
zgodnie z § 5 uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-3 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na bioodpady, tylko w przypadku, kiedy właściciel 
nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika,

c) jeden worek 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (papier),

d) dwa worki z folii PEHD na odpady segregowane (szkło),

e) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne).

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 lub więcej osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 240 litrów na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na odpady bioodpady, tylko w przypadku, kiedy właściciel 
nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika,

c) jeden worek 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (papier),

d) dwa worki z folii PEHD na odpady segregowane (szkło),

e) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne).

3) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
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a) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady biodegradowalne,

c) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady segregowane (papier),

d) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady segregowane (szkło),

e) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne),

4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na bioodpady,

c) jeden worek 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (papier),

d) dwa worki z folii PEHD na odpady segregowane (szkło),

e) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne).

2. Worki 120 litrów z folii PEHD na odbiór w sposób selektywny: papieru, szkła, metali i tworzyw 
sztucznych dostarczane będą bezpłatnie w ilości określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu - dla nieruchomości zgłoszonych pierwszy 
raz do odbioru odpadów. W kolejnych miesiącąch, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych 
nieruchomości nowe worki w ilości worków odebranych od tych nieruchomości.

§ 4. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 
3 wydzierżawiane są właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
wyłonionego w drodze przetargu. Opłata za dzierżawę uwzględniona została w stawkach opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w odrębnej uchwale.

§ 5. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od kwietnia do października odbiera się 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych dwa razy w miesiącu, 
w budynkach wielorodzinnych raz w tygodniu.

2. Zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od listopada do marca odbiera się od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałycyh w budynkach jednorodzinnych z częstotliwością raz w miesiącu, 
w budynkach wielorodzinnych dwa razy w miesiacu.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne odbiera się od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych raz w miesiącu, w budynkach 
wielorodzinnych dwa razy w miesiącu.

§ 6. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi odbiera się maksymalnie raz 
w roku, w ilości nie przekraczającej 1 m3 na gospodarstwo domowe bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzi sie w odpowiednim pojemniku przeznaczonych na tego typu 
odpady (big bag) zamówionym z odpowiednim wyprzedzeniem w Urzędzie Gminy.

§ 7. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK prowadzony będzie przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych 
w umowie.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady 
komunalne zebrane w sposów selektywny, w tym:

1) odpady z papieru i tektury,

2) odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

3) odpady szklane, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) odpady wielkogabarytowe,
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6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyte opony od samochodów osobowych,

8) przeterminowane lekarstwa oraz zużyte strzykawki,

9) bioodpady,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości nieprzekraczającej 
1 m3 z danego gospodarstwa gomowego za wyjątkiem odpadów zawierających azbest,

11) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych 
(pozostałości farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, inne chemikalia),

12) inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/247/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r., poz. 1290).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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