
UCHWAŁA NR XX/177/20 
RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2020 poz. 713), w związku z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010, 1579 oraz z 2020 poz. 150, 284 i 875), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

uchwala się, co następuje: 

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

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Ornontowice lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

2) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć miejsce gromadzenia odpadów 
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie na nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym (śmietnik); 

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej też: „PSZOK”) – należy przez to rozumieć 
punkt utworzony w celu przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, 
znajdujący się w Ornontowicach przy ul. Brzozowej; 

4) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Ornontowice, dostarczony właścicielom nieruchomości, 

5) numer identyfikacyjny nieruchomości – należy przez to rozumieć numer przypisany do danej 
nieruchomości, nadany podczas wprowadzania deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, znajdujący się na informacji o przyjęciu deklaracji lub na zawiadomieniu o zmianie wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rozdział 2. 
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 
§ 3. 1.      Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą 
następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
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8) popiół i żużel paleniskowy. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina Ornontowice wyposaży nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów wymienionych w ust. 1. w następującej 
ilości: 

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-5 osób: 

᠆ 1 pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, 

᠆ 1 pojemnik lub worek o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania bioodpadów, 

᠆ 1 pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania popiołu, 

᠆ 12 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania papieru/rok, 

᠆ 12 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania szkła/rok, 

᠆ 36 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych i metalu/rok; 

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż  5 osób: 

᠆ 1 pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

᠆ 1 pojemnik lub worek o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania bioodpadów, 

᠆ 1 pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania popiołu, 

᠆ 24 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania papieru/rok, 

᠆ 24 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania szkła/rok, 

᠆ 72 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych i metalu/rok; 

Rozdział 3. 
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

§ 4. 1.    Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
zgodnie z harmonogramem uwzględniającym częstotliwość wskazaną w ust. 2. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1: 

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października oraz jeden raz na trzy tygodnie w okresie od listopada do marca, 

b) odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz metal) – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu 
w okresie od listopada do marca, 

d) popiół i żużel paleniskowy – jeden raz na trzy tygodnie w okresie od 1 stycznia do 15 maja oraz od 
15 września do 31 grudnia. 

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do 
października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, 

b) odpady zbierane selektywnie: szkło – jeden raz na dwa tygodnie, a papier, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal – jeden raz w tygodniu, 

c) bioodpady – jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od listopada do marca. 
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Rozdział 4. 
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Regulamin 

PSZOK 

§ 5. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.  

§ 6. 1.    W PSZOK będą przyjmowane następujące frakcję odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi (igły, strzykawki); 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) popiół i żużel paleniskowy. 

2. Dla odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 13 i 14, ustala się następujące limity: 

1) zużyte opony – 8 szt./rok/nieruchomość; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość. 

§ 7. 1.    Przekazujący odpady, po wjeździe na teren PSZOK, powinien zgłosić się do pracownika 
obsługującego obiekt w celu podania numeru identyfikacyjnego nieruchomości oraz ustalenia miejsca 
rozładunku poszczególnych odpadów.  

2. Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący 
odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika 
PSZOK. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów: 

1) innych niż wymienione w § 6 ust. 1 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w § 6 ust. 2, 

2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego, 

3) w przypadku odmowy podania przez przekazującego odpady numeru identyfikacyjnego nieruchomości lub 
podania niewłaściwego numeru identyfikacyjnego nieruchomości. 

§ 8. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 5. 
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 

usług 

§ 9. 1.    Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego PSZOK właściciele nieruchomości zgłaszają 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zdarzenia, osobiście w Urzędzie Gminy, pisemnie na adres 
Urzędu Gminy, telefonicznie pod nr: 32 33 06 235 lub 32 33 06 236 lub drogą elektroniczną na adres mailowy 
ug@ornontowice.pl 
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2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie co najmniej: danych identyfikujących właściciela nieruchomości, 
szczegółowego opisu zaistniałej nieprawidłowości oraz miejsca zdarzenia, danych kontaktowych. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 11. Tracą moc następujące uchwały:  

1) uchwała Nr XXXVII/312/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ornontowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Śl. poz. 6912 z dnia 11 grudnia 2017 r.); 

2) uchwała Nr XV/134/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie regulaminu 
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ornontowicach przy ul. 
Brzozowej (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1173 z dnia 6 lutego 2020r.). 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie

Celem podjęcia niniejszej Uchwały było dososowanie przepisów prawa loklanego do obowiązujących
przepisów prawnych w związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010, 1579 oraz z 2020 poz. 150, 284 i 875).
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