UCHWAŁA NR 188(XXIII)16
RADY GMINY PORAJ
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b,
ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami)
Rada Gminy Poraj
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.
2. Gmina Poraj wyposaża nieruchomości zamieszkałe jak i nieruchomości niezamieszkałe, na
których powstają odpady komunalne w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Za
utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
3. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za podstawiony pojemnik w przypadku jego
umyślnego zniszczenia lub zaginięcia. W przypadku utraty lub zniszczenia dostarczonego pojemnika
Gmina dostarczy nowy pojemnik na koszt właściciela nieruchomości.
§ 2. 1. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli z terenu nieruchomości
zamieszkałych dla następujących frakcji - z zastrzeżeniem § 3:
1) odpady komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów
zielonych - każda ilość;
2) odpady selektywnie zbierane takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe - każda ilość;
3) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone - w ilości 6 worków o pojemności 120 l
miesięcznie z nieruchomości z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 1;
4) odpady selektywnie zebrane: popiół z palenisk gospodarstwa domowego - w ilości
odpowiadającej zadeklarowanemu pojemnikowi.
2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - z zastrzeżeniem § 3:
1) odpady komunalne zmieszane - w ilości odpowiadajacej ilości zebranych odpadów
w zadeklarowanych pojemnikach przez właściciela nieruchomości, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj;
2) odpady selektywnie zbierane takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe - każda ilość;
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3) odpady ulegające biodegradacji- odpady zielone - w ilości 6 worków o pojemności 120 l
miesięcznie z nieruchomości z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 1;
4) odpady selektywnie zebrane: popiół z palenisk gospodarstwa domowego w ilości odpowiadającej
zadeklarowanemu pojemnikowi;
5) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - każda ilość.
3. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne mogą dostarczać w każdej ilości do wyznaczonych punktów (tj.: aptek,
ośrodków zdrowia), które zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poraju.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich
jak:
1) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów
i drzew, urobek z koszenia oraz liście;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4) zużyte opony;
5) akumulatory i zużyte chemikalia.
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych
samodzielnie w ilości do 1m3 miesięcznie z nieruchomości.
6. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w § 2 ust. 3, ust. 4 pkt 1-5, ust. 5
właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli
nieruchomości:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałej, na której
powstają odpady komunalne z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 2 - jeden raz w miesiącu;
2) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (w tym ogródków działkowych)
wykorzystywanych przez część roku w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku - jeden raz
w miesiącu. W przypadku przebywania na w/w. nieruchomościach w miesiącach innych niż majwrzesień danego roku odbiór odpadów będzie odbywał się po uprzednim telefonicznym
zgłoszeniu odbioru przez właściciela ww. nieruchomości do Urzędu Gminy w Poraju - jeden raz
w danym miesiącu;
3) z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu.
2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałej jak i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 2- jeden raz w miesiącu odpady zbierane selektywnie: papier,
tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
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2) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (w tym ogródków działkowych)
wykorzystywanych przez część roku w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku - jeden raz
w miesiącu odpady selektywnie zbierane tj.: papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe. W przypadku przebywania na ww. nieruchomościach
w miesiącach innych niż maj - wrzesień danego roku odbiór odpadów będzie odbywał się po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru przez właściciela ww. nieruchomości do Urzędu
Gminy w Poraju - jeden raz w danym miesiącu;
3) z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej- dwa razy w miesiącu odpady
zbierane selektywnie: papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe;
4) dla nieruchomości zamieszkałej, nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej,
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne z zastrzeżeniem § 3 ust. 2
pkt 5 - odpady komunalne segregowane: popiół z palenisk gospodarstwa domowego: w okresie od
1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu; w okresie od 1 czerwca do 30 września popiół z
palenisk gospodarstwa domowego odbierany 1 raz na dwa miesiące- tj.: w miesiącu lipcu oraz
wrześniu;
5) z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (w tym ogródków działkowych)
wykorzystywanych przez część roku - odpady komunalne segregowane: popiół z palenisk
gospodarstwa domowego w okresie od października (odbiór w przypadku przebywania na ww.
nieruchomościach- na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości) do maja - jeden raz w
miesiącu, w okresie od czerwca do września popiół z palenisk gospodarstwa domowego odbierany
w miesiącu lipcu oraz wrześniu - jeden raz w miesiącu.
3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów
zielonych) od właścicieli nieruchomości:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałej, z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie
wielorodzinnej jak i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne z zastrzeżeniem § 3
ust. 3 pkt 2 - dwa razy w miesiącu (w odstępach co dwa tygodnie) w okresach od maja do
września oraz raz w miesiącu - w pozostałych miesiącach;
2) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (w tym ogródków działkowych)
wykorzystywanych przez część roku - dwa razy w miesiącu (w odstępach co dwa tygodnie)
w okresach od maja do września. W przypadku przebywania na ww. nieruchomościach
w miesiącach innych niż maj- wrzesień danego roku odbiór odpadów będzie odbywał się po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru przez właściciela ww. nieruchomości do Urzędu
Gminy w Poraju - jeden raz w danym miesiącu.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - zgodnie z
harmonogramem - minimum dwa razy w roku.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - odbierane są od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalnedwa razy w roku sprzed posesji (objazdowa zbiórka odpadów).
6. Odpady wymienione w § 3 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszej uchwały właściciele nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą dostarczać do
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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7. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie
w ilości powyżej 1 m3 oraz do 1 m3 - sprzed nieruchomości, odbywa się za dodatkową opłatą na
podstawie złożonego wypełnienego przez właściciela nieruchomości druku zlecenia u zarządzającego
systemem gospodarki odpadami w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju. Wzór zlecenia na dodatkową
usługę dotyczącą zapotrzebowania na podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady
budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie określa Zarządzenie Wójta
Gminy.
8. Odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny: odpady ulegające biodegradacji- odpady
zielone w ilości ponad ilość określoną w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz w § 2 ust. 2 pkt 3 odbywa się za
dodatkową opłatą na podstawie złożonego wypełnienego przez właściciela nieruchomości druku
zlecenia u zarządzającego systemem gospodarki odpadami w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju. Wzór
zlecenia na dodatkową usługę dotyczącą zapotrzebowania na podstawienie i odbiór pojemnika
przeznaczonego na wymienione w niniejszym ustępie odpady komunalne określa Zarządzenie Wójta
Gminy.
§ 4. Usługi dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 7, ust. 8 niniejszej uchwały zostaną
zrealizowane nie później niż w siódmym dniu roboczym od dnia złożenia druku zlecenia.
§ 5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym
zarządzający systemem gospodarki odpadami z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poraju zawarł umowę
na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów
komunalnych uwzględniając warunki lokalne według ustalonego przez siebie harmonogramu,
zaakceptowanego przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami, podanego do publicznej
wiadomości i dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej
uchwały.
§ 6. 1. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach podlegają
tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję.
2. Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesje w dniu odbioru odpadów zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób
selektywny tj.:
a) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów
i drzew, urobek z koszenia oraz liście,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyte opony,
e) akumulatory i zużyte chemikalia.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych
samodzielnie w ilości do 1 m3 miesięcznie z nieruchomości.
3. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w § 7 ust. 1, ust. 2 właściciele
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
zlokalizowanych na terenie Gminy Poraj zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
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4. Lokalizacja, godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica
ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Gminy w Poraju).
§ 8. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie
wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Poraj.
§ 9. W przypadku niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj, z którym zarządzający systemem
gospodarki odpadami z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poraju zawarł umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów,
właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w formie pisemnej lub poprzez zgłoszenie telefoniczne do
Urzędu Gminy w Poraju w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr 52(VIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Katarzyna Kaźmierczak
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