UCHWAŁA NR XX/136/2021
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego 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 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
art. 6 r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o trzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, Rada
Gminy Przyrów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Przyrów i zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w pojemniki
i worki, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszczoną przez właściciela nieruchomości, z terenu Gminy Przyrów, odbierane są
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Poniższe frakcje będą odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób
wskazany w §5ust.1:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
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w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 300 kg na nieruchomości.
5) odpady tekstyliów i odzieży,
6) odpady niebezpieczne,
7) zużyte opony - max 4 szt. opon z gospodarstwa domowego w ciągu roku.
3. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 wytworzone przez właściciela
nieruchomości, są odbierane w terminach określonych w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,
z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Przyrów.
2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki
służące do selektywnego gromadzenia: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz bioodpadów. Usługę
dostarczania worków będzie świadczył przedsiębiorca, świadczący usługę odbioru
odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyrów.
3. Worki służące do selektywnego gromadzenia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz bioodpadów
dostarczane będą właścicielom nieruchomości zamieszkałych przy każdym
odbiorze odpadów selektywnie zebranych w liczbie równej wystawionych w dniu
odbioru odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odbierane będą od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyrów z częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie w okresie
od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca,
2) z budynków wielolokalowych – raz na tydzień w okresie od kwietnia do
października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
3) z nieruchomości niezamieszkałych – raz na dwa tygodnie w okresie od
kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca,
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2. Odpady zbierane w sposób selektywny obejmujące: metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, gromadzone łącznie
w worku koloru żółtego do selektywnej zbiórki, odbierane będą od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Przyrów:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na miesiąc,
2) z budynków wielolokalowych – raz na miesiąc,
3) z nieruchomości niezamieszkałych –raz na miesiąc.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny obejmujące papier, gromadzone
w worku koloru niebieskiego do selektywnej zbiórki, odbierane będą od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przyrów:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa miesiące,
2) z budynków wielolokalowych – raz na dwa miesiące,
3) z nieruchomości niezamieszkałych –raz na dwa miesiąc.
4. Odpady zbierane w sposób selektywny obejmujące szkło, gromadzone
w worku koloru zielonego do selektywnej zbiórki, odbierane będą od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Przyrów:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa miesiące,
2) z budynków wielolokalowych – raz na dwa miesiące,
3) z nieruchomości niezamieszkałych – raz na dwa miesiące.
5. Odpady zbierane w sposób selektywny obejmujące bioodpady, gromadzone
w worku koloru brązowego do selektywnej zbiórki, odbierane będą od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Przyrów z częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie w okresie
od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca,
2) z budynków wielolokalowych – raz na tydzień w okresie od kwietnia do
października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
3) z nieruchomości niezamieszkałych – raz na dwa tygodnie w okresie od
kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane będą od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Przyrów z następującą częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych
– dwa razy w roku w ramach odbioru odpadów sprzed posesji,
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2) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa raz w roku w ramach odbioru
odpadów sprzed posesji.
7. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-6, Gmina
podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach
ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami, mogą odpady wymienione w § 2 ust. 2 samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych w sposób selektywny następujących
odpadów: z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, a także mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w przypadku gdy oddanie tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na
terenie Gminy Przyrów przy ul. Filtrowej. Czynny w godzinach ustalonych
w regulaminie funkcjonowania PSZOK.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,
w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia:
1) telefonicznie – pracownikiem Urzędu Gminy Przyrów,
2) drogą mailową – przyrow@przyrow.pl.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać adres
nieruchomości, której dotyczy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, termin i opis
niewłaściwego świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
sprzed posesji lub na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia
13 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Maria Stępień
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