UCHWAŁA NR XIX/161/2016
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie określenia 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
Działając 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, oraz po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami
Gminy Jaworze,
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej „opłatą” - uwzględnia koszty
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250), w tym
koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej „odpadami” z terenu Gminy Jaworze w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.
2. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jaworze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać
odbioru odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniając warunki lokalne,
zaakceptowanego przez Wójta Gminy Jaworze, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego do każdego
mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady Gmina Jaworze będzie świadczyła
następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:
1) odbiór bezpośrednio od właściciela nieruchomości:
a) odpadów zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu, albo
b) odpadów selektywnie zebranych, w sposób określony w § 12 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jaworze, zwanego dalej „Regulaminem”, tj. z podziałem na odpady komunalne
mokre, odpady komunalne suche, szkło, odpady zielone oraz popiół, z zastrzeżeniem ust. 2.
Szkło gromadzone powinno być w odrębnym worku, a odpady zielone - w biodegradowalnych workach
o pojemności do 0,12 m3 (120 litrów),
2) przyjęcie - określonych w § 13 ust. 1 - 2 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela
nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,
3) przyjęcie - określonych w § 14 ust. 1 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości,
do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),
4) przyjęcie - określonych w § 15 ust. 1 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości,
do mini punktów selektywnej zbiórki,
5) organizowanie sezonowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, opon oraz odpadów problemowych nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Wprowadza się limit miesięczny, ilościowy 0,12 m3 (120 litrów) odbierania odpadów zielonych
od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust 1. Nie określa się limitów ilościowych dla pozostałych
odpadów komunalnych odebranych lub przyjętych w ramach opłaty z zastrzeżeniem przepisów niniejszej uchwały.
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3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą odpady komunalne określone
w § 13 ust. 1 - 2 Regulaminu pochodzące z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i § 7 zbierane w sposób
selektywny.
4. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla
mieszkańców Gminy, jego lokalizacja oraz szczegółowy zakres świadczenia usług przez te punkty zostaną
określone odrębnie oraz podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz wyznaczonych miejsc sezonowych
zbiórek odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Zakres usług dodatkowych wraz z wysokością cen za te usługi zostanie określony w odrębnej uchwale.
§ 4. 1. W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których
mowa w § 3, z wyłączeniem popiołu, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:
1) odpady mokre - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
2) odpady suche - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
3) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące kalendarzowe,
4) odpady zielone - 1 raz na miesiąc kalendarzowy, w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
5) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
2. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem popiołu od właścicieli
nieruchomości, o których mowa w § 3, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:
1) odpady mokre - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
2) odpady suche - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy,
3) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
§ 5. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, Gmina Jaworze będzie świadczyła usługę polegającą na odbiorze bezpośrednio od właściciela
nieruchomości pojemników w ilości określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, w tym
odpadów:
a) zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu, albo
b) selektywnie zebranych w sposób określony w § 12 ust. 1, pkt. 1, ppkt. 1, 2, 5, i 2 2 Regulaminu, tj. z podziałem
na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche oraz popiołu.
§ 6. Odbiór odpadów zmieszanych (nieselektywnie zebranych) z wyłączeniem popiołu z nieruchomości,
o których mowa w § 5, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:
a) odpady mokre – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października
oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) odpady suche - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia
do 31 października oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 listopada do 31 marca,
§ 7. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku - Gmina Jaworze będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:
a) zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu, albo
b) selektywnie zebranych w sposób określony w § 12 ust. 1, pkt. 1, ppkt. 1, 2, 4, 5, i 2 Regulaminu, tj. z podziałem
na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche, odpady zielone oraz popiołu.
§ 8. 1. Odbiór odpadów z wyłączeniem popiołu z nieruchomości, o których mowa w § 7, będzie się odbywał
z następującą częstotliwością:
a) odpady mokre - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października
oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 listopada do 31 marca,
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b) odpady suche - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) odpady zielone - 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
d) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia
do 31 października oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 listopada do 31 marca.
2. Nie określa się limitów ilościowych odpadów komunalnych odebranych lub przyjętych w ramach opłaty
z zastrzeżeniem przepisów niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Odbiór popiołu, z nieruchomości, o których mowa w §§ 3 i 5 będzie się odbywał z następującą
częstotliwością: nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia
oraz nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września.
2. Odbiór popiołu, z nieruchomości, o których mowa w § 7 będzie się odbywał z następującą częstotliwością:
nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz nie rzadziej niż
1 raz na trzy miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września.
§ 10. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane), z samodzielnie prowadzonych
remontów w gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie w ilości do 2 m3 jednorazowo do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo zamówić pojemnik, lub kontener za dodatkową opłatą
na warunkach określonych w odrębnej uchwale.
2. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) powstałych
w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie albo umowę w gospodarstwach domowych,
zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
§ 11. 1. Pojemniki z odpadami muszą być wystawione w dniu wywozu do godziny 7:00 przed posesję
lub udostępnione w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy albo w miejscu dostępnym bez konieczności
wchodzenia na posesję, nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu
do pojemników (odśnieżenia).
3. Niewypełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez
możliwości reklamacji, a właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komunalnych, na koszt
gminy, innemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu
do rejestru działalności regulowanej.
§ 12. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 można składać do Urzędu Gminy Jaworze – Wydział Spraw
Komunalnych i Uzdrowiska w formie zgłoszenia telefonicznego, mailowego, pisemnego lub osobistego,
z podaniem adresu nieruchomości i jej właściciela.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 14. Traci moc Uchwała nr XIX/182/12 Rady Gminy Jaworze dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
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.
§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 3 ust.1 pkt 1 lit. b zdanie drugie, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Id: 0D23C573-BE23-4A5F-9FD5-EC29255C98F2. Podpisany

Strona 3

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki
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