PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY
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. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w BielskuBiałej w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:
§1.
1. Określa się 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, zwaną w dalszej części „opłatą”.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone będą przez przedsiębiorcę wybranego w
drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, który zawarł z Gminą Kozy umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego
dalej „Przedsiębiorcą”.
3. Przedsiębiorca opracuje i dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram
odbioru odpadów komunalnych.
4. Przedsiębiorca odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach lub w
workach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kozy.
5. Odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami, o których mowa w ust. 4, nie będą
odbierane.
§2.
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 komunalne, Gmina Kozy będzie świadczyła następujące
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) odbiór przez Przedsiębiorcę bezpośrednio z nieruchomości następujących rodzajów
odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach lub w workach:
a) odpady biodegradowalne (tzw. mokre),

b) odpady surowcowe (tzw. suche),
c) odpady zmieszane;
d) popiół;
2) odbiór przez Przedsiębiorcę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w ramach
organizowanych zbiórek bezpośrednio sprzed nieruchomości - w terminach
wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
3) odbiór przez Przedsiębiorcę odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości, po wcześniejszym zgłoszeniu do
Urzędu Gminy Kozy zamiaru ich oddania, przy czym określa się limit odbieranych
odpadów – trzy worki typu big-bag o pojemności 1 m3w ciągu roku kalendarzowego,
4) odbiór przez Przedsiębiorcę odpadów zielonych w ramach frakcji biodegradowalnej
(tzw. mokrej) bezpośrednio z nieruchomości, przy czym określa się limit odbieranych
odpadów – 12 worków o pojemności 120 l w ciągu roku kalendarzowego,
5) odbiór przez Przedsiębiorcę przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek,
zlokalizowanych na terenie Gminy Kozy, których adresy zostaną podane na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kozy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
6) przyjęcie selektywnie zebranych odpadów wymienionych w § 4. ust.1 , dostarczonych
przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”,
7) wyposażenie nieruchomości w worki służące do gromadzenia odpadów surowcowych
tzw. suchych oraz worki na odpady zielone, odbierane w ramach frakcji mokrej,
wykonane z materiałów ulegających biodegradacji w procesach kompostowania.
2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Gmina Kozy będzie świadczyła następujące usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych:
1) odbiór przez Przedsiębiorcę odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt.1),
lit. a-c, w ilościach zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbioru większej ilości
odpadów komunalnych ponad ilość wskazaną w deklaracji, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji,
2) przyjęcie w PSZOK dostarczonych przez właścicieli nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 4. ust.1 pkt 7,8.
3. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Gmina Kozy będzie
świadczyła następujące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) odbiór przez Przedsiębiorcę odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt.1)
bezpośrednio z nieruchomości,
2) przyjęcie w PSZOK dostarczonych przez właścicieli nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 4. ust.1.

§3.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
1) odpady biodegradowalne (tzw. mokre) - co najmniej jeden raz w miesiącu
kalendarzowym,
2) odpady surowcowe (tzw.suche) – co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,
3) odpady zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,
4) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej jeden raz w
miesiącu kalendarzowym, w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony – jeden raz w roku kalendarzowym.
§4.
1. PSZOK będzie świadczyć usługi w zakresie przyjmowania od właścicieli nieruchomości
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady zielone,
11) odpady problemowe (m. in. zużyty sprzęt sportowy, parasole, obuwie, tekstylia),
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczą do PSZOK odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny.
3. Informacja dotycząca lokalizacji, dni i godzin otwarcia PSZOK zostanie podana na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kozy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§5.
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kozy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3
dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości, pisemnie, telefonicznie
lub drogą elektroniczną na adres ug@kozy.pl.
2. Skargi i wnioski dotyczące przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego PSZOK zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 1, nie zostaną
rozpatrzone.

§6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.
§7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/177/12 Rady
Gminy Kozy z dnia 28 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 opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, za wyjątkiem §2 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2017 r.

