
UCHWAŁA NR XVII.125.2020 
RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3-3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Gminy Przystajń  uchwala co  następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) z terenu nieruchomości: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) papier, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) metale, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

i) popiół i żużel paleniskowy, 

2) poprzez przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

a) tworzywa sztuczne, 

b) papier, 

c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) szkło, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) odpady niebezpieczne, 

j) metale, 

k) bioodpady, 

Id: AFEFC7B9-995F-4C4E-BB07-4611B4E3E8B8. Podpisany Strona 1



l) zużyte opony, 

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. 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem odbioru: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie listopad – marzec: 1 raz w miesiącu 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie kwiecień – październik: 

a) budynki wielolokalowe – 1 raz na tydzień, 

b) pozostałe nieruchomości – 1 raz na dwa tygodnie, 

3) tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale – 1 raz w miesiącu, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku, 

5) popiół i żużel paleniskowy – 1 raz w miesiącu w okresie październik - kwiecień oraz miesiące czerwiec, 
sierpień. 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości 
w następujące pojemniki wykonane z polietylenu PEHD do gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych: 

1) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących: 

a) 1-3 osoby zamieszkujące nieruchomość – pojemnik o pojemności 120 l 

b) 4-6 osób zamieszkujących nieruchomość – pojemnik o pojemności 240 l 

c) 7 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość – pojemniki o łącznej pojemności 360 l, 

2) nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielolokalowej – zbiorcze pojemniki do gromadzenia odpadów 
o pojemności w przeliczeniu 60 l na mieszkańca, 

3) domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych – 
pojemnik 120 l. 

2. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości 
w następujące pojemniki wykonane z polietylenu PEHD do gromadzenie popiołu i żużlu paleniskowego: 

a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o pojemności 120 l, 

b) nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielolokalowej – zbiorcze pojemniki o pojemności 1100 l. 

3. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości 
w worki (z zastrzeżeniem ust. 4) o pojemności 120 l wykonane z folii HDPE lub LDPE do gromadzenia 
odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale) 
według następujących zasad: 

a) zgłoszenie nowego punktu odbioru – po 2 sztuki worków na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, 

b) podczas odbioru odpadów – ilość zostawionych worków odpowiadać będzie liczbie wystawionych, 

c) w przypadku okresowego zwiększenia się wytwarzania odpadów segregowanych, właściciele nieruchomości 
mogą otrzymać dodatkowe worki w siedzibie tut. Urzędu gminy. 

4. Nieruchomości o zabudowie wielolokalowej na potrzeby gromadzenia odpadów segregowanych 
(tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale) wyposaża się w  zbiorcze 
pojemniki wykonane z polietylenu PEHD o pojemności w przeliczeniu 60 l na mieszkańca. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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