
Projekt z dnia 9 grudnia 2019r. 

UCHWAŁA ……………. 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia …………………….. 

 

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 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3c 

i 3d w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Rada 

Gminy Kroczyce uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kroczyce i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

§ 2 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier,  

3) metal,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady,  

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 



2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób wskazany w § 5: 

1) odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 – 7, 

2) przeterminowane leki i chemikalia, 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane 

zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, 

6) zużyte opony, 

7) 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, w szczególności igieł i strzykawek, 

8) odpady niebezpieczne. 

3. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 4 przyjmowane będą w ilości: 

 0,12 Mg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 

 2Mg/ nieruchomość/rok w zabudowie wielorodzinnej. 

Pozostałe frakcje odpadów będą odbierane w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. 

 

§ 3 

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w pojemniki służące do 

gromadzenia 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 Kroczyce. 

 

§ 4 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do 

zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez Gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej –  nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie  od listopada do 

marca, 



2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od 

kwietnia do października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie  od listopada do marca, 

3)dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 

metalu i opakowania wielomateriałowe, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii 

dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki 

w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie, 

3) dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe –nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów w zabudowie 

wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w 

okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie  od listopada do 

marca.  

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej –  nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie 

od kwietnia do października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie  od listopada do 

marca, 

3) dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.   

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości minimum jeden raz w ciągu roku. 

Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce oraz 

w gazecie lokalnej. 

 

§ 5 

1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą 

również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, 

tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpady wielkogabarytowe w tym 



meble oraz bioodpady, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem 

odbioru z nieruchomości w przypadku braku kompostownika. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

4. PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach 

przy ulicy  Batalionów Chłopskich  i jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 7
00

 do 18
00

, 

poza dniami wolnymi od pracy. 

5. Odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, po okazaniu aktualnej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub aktualnego dowodu uiszczenia tej opłaty. 

6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach oraz w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia 

ludzi i środowiska. 

7. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu zawartości 

dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, 

zabezpieczeń oraz zważeniu. 

8. Do rozładunku odpadów w miejscu wskazanych przez pracownika PSZOK zobowiązany jest ich 

dostawca. 

9. Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK: 

a) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

b) dostarczane do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje, 

c) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych 

(niecięknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierające opis zawartości opakowania 

(identyfikacja odpadu), 

d) ilość i rodzaje dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one 

z działalności gospodarczej lub rolniczej. 

10. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 

a) przywieziony odpad nie został wymieniony w § 2 ust. 2 uchwały, 

b) odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub jej likwidacji, 

c) odpady mogą pochodzić z nieruchomości położonej na terenie innej gminy. 

11. W PSZOK nie będą przyjmowane: 

a) azbest, 

b) papa, 



c) różnego rodzaju pokrycia dachowe, 

d) opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników, a także pojazdów związanych z 

działalnością gospodarcza lub rolniczą, 

e) części samochodowe, 

f) odpady niebezpieczne pozbawione etykiety, 

g) odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach, 

h) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

i) styropian budowlany, kasetony, wata szklana. 

12. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych 

odpadów w przypadku odmowy ich przyjęcia. 

13. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, z 

którego przywieziony odpad pochodzi. 

 

§ 6 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie – nr 34 315 21 50-5 wewn. 38 

3) elektronicznie na adres: kroczyce@kroczyce.pl 

 

§ 7 

Traci moc uchwała Nr 44/VI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 8 maja 2015r. 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. 

 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz § 2 ust. 2 pkt. 7 

który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Kroczyce 

obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób 

i zakres 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. 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług określa w szczególności ilość odpadów komunalnych 

odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kroczyce. 

Zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych przyjętego uchwałą nr 43/VI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 8 maja 2015r. 

spowodowane są zmiana ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2019 poz. 1579). 


