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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2020 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

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

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 
nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub budynkiem wielolokalowym, 
bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych 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) popioły i żużle paleniskowe; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem wielolokalowym w sposób wskazany w §5: 

1) odpady niebezpieczne; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 
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3) 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; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyte opony; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

7) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości 
z zastrzeżeniem §5 ust. 6. 

§ 3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
i budynkiem wielolokalowym na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki 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 Konopiska. 

§ 4. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do 
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – jeden raz na tydzień w okresie od 
kwietnia do października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca; 

2. Selektywnie zbierane odpady z papieru, szkła, zbierane łącznie metale, tworzywa sztuczne i odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii dla  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnych oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki dla 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – jeden raz w miesiącu; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – jeden raz na dwa tygodnie; 

3. Selektywnie zbierane odpady popiołu i żużli paleniskowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich 
pojemnikach dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem 
wielolokalowym odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem 
z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w okresie od października 
do kwietnia jeden raz w miesiącu, a w okresie od maja do września jeden raz dla całego okresu; 

2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – w okresie od października do kwietnia 
jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od maja do września jeden raz dla całego okresu; 

4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii dla 
nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz w pojemnikach do selektywnej 
zbiórki dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – jeden raz na tydzień w okresie od 
kwietnia do października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca; 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są 
z nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem wielolokalowym jeden 
raz w ciągu roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska. 
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§ 5. 1. Odpady wymienione w §2 ust. 2 właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym i budynkiem wielolokalowym. mogą oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Odpady odbierane będą z częstotliwością co najmniej 1 raz na miesiąc w przypadku odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, 
zużytych baterii i akumulatorów oraz co najmniej 1 raz na rok w przypadku zużytych opon, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży.  

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem wielolokalowym mogą również oddawać zebrane 
w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, bioodpady, zbierane łącznie metale, tworzywa 
sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w dni robocze: w poniedziałek 
i piątek w godzinach od 7.00 do 13.00, w środę w godzinach od 11.00 do 17.00. Punkt zlokalizowany jest 
w miejscowości Konopiska przy ul. Przemysłowej 20. Punkt nie świadczy usług w dniach ustawowo wolnych 
od pracy 

5. Informację o adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wraz ze 
wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania, gmina udostępnia na 
stronie internetowej urzędu gminy w Konopiskach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszenie na 
tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. 

6. Ogranicza się ilości odpadów przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w danym roku kalendarzowym od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym i budynkiem wielolokalowym: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – nie więcej niż 2 Mg; 

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie więcej niż 3,5 Mg; 

3) zużytych opon - nie więcej niż 0,100 Mg. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do urzędu gminy Konopiska przypadki niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z którym gmina zawarła umowę, 
telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub pisemnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia 
niewłaściwego świadczenia usługi. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

3) telefon kontaktowy lub e-mail bądź adres korespondencyjny zgłaszającego; 

4) datę i opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016 w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 6152) 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały 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
związana jest z wejściem w życie w dniu 9 września 2019r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Rada
gminy jest obowiązana była dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym do
przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednak w dniu 16.05.2020r. weszła w życie
ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 która w art. 40 wydłużyła ten termin do 31
grudnia 2020r.
W związku z powyższym zgodnie z art.  6r ust. 3 w/w ustawy rada gminy ma obowiązek 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 oraz częstotliwość wywozu. Uchwała określa usługi, które będą
świadczone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zgodnie z ustaloną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo ustawa wprowadza zapis dotyczący
konieczności opiniowania projektu podejmowanej uchwały przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów. Zgodnie z powyższym
uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Uchwała powyższa musi być zgodna z zapisami zmienianego regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie zapisów uchwały do ww. przepisów i
zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku i podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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