
UCHWAŁA NR XIV/84/2019
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , 
art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze 
zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji – kuchenne z wyłączeniem odpadów zielonych (trawa, gałęzie,         itp.),

7) popiół,

8) odpady niesegregowane,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poszczególne frakcje odpadów komunalnych odbierane są z terenu nieruchomości bez limitów 
ilościowych.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone 
z następującą częstotliwością:  

1) odpady komunalne zbierane selektywnie, odpady ulegające biodegradacji - kuchenne oraz odpady 
komunalne zmieszane zgromadzone w pojemnikach ustawionych w miejscach gromadzenia odpadów 
stałych na terenie gdzie występują budynki wielorodzinne – jeden raz w tygodniu,

2) odpady komunalne zbierane selektywnie w workach i odpady komunalne zmieszane zgromadzone 
w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub 
zgromadzonych w workach i pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela 
na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku 
gospodarczym, dostępnym dla jednostki wywozowej – jeden raz na dwa tygodnie,

3) popiół z palenisk domowych zgromadzony w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości 
jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzonych w pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, 
urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub 
furtki wejściowej, placyku gospodarczym, dostępnym dla jednostki wywozowej – w okresie od 
1 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września raz w miesiącu,
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4) odpady ulegające biodegradacji - kuchenne zgromadzone w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie 
nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzone w pojemnikach, ustawionych na 
wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, 
w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, dostępnym dla jednostki wywozowej – 
jeden raz na dwa tygodnie,

5) wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz w roku,

2. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości 
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz popiół z palenisk domowych.

3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego 
i urządzonego przez właściciela nieruchomości, miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, bądź z placyku 
gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.

4. Pojemniki i worki winny być wystawione w miejscach wskazanych w § 3 ust.3 powyżej w dniu odbioru, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.

5. Bioodpady nie będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:

1. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

a) szkło,
b) tworzywa sztuczne,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) papier,

e) metal,

f) popiół,

g) odpady zielone,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem ust. 2,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady niebezpieczne,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg – do 4 sztuk rocznie 
z nieruchomości,

m) 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,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2,

o) przeterminowane leki i chemikalia.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane selektywnie, powstałe w wyniku remontów 
przeprowadzanych bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpady 
wielkogabarytowe będą bezpłatnie odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w ilości do 0,5 Mg rocznie, przypadającej na każdą złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
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3. Opłata uiszczana przez właściciela nieruchomości, w ramach której odbierane są odpady wskazane w § 
2 ust.1 powyżej nie obejmuje kosztu transportu tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, transport ten winien odbywać się na koszt i staraniem właściciela nieruchomości, na której 
wytworzono odpady.

§ 5. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty, niezależnie 
od punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych opisanego powyżej w § 2. w okresie od 1 kwietnia 
do 30 listopada w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy będą odbierane odpady zielone (trawa). 
Informacja o miejscach oraz terminach odbioru odpadów zielonych zostanie podana do publicznej wiadomości 
przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. 

§ 6. Odpady komunalne z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój będą przekazywane do instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów – w celu przygotowania 
do odzysku, w tym recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nie nadające się do 
odzysku będą unieszkodliwiane innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie do trzech dni roboczych po wystąpieniu 
nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, telefonicznie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres oraz nr telefonu podany publicznie do wiadomości 
mieszkańców.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr X/75/2015 z dnia 27 października 2015r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.  

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek
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