
 

 

UCHWAŁA NR XIX/187/2020 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie 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, 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 2a, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą  

Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26) 

Rada Gminy Psary 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  raz na dwa tygodnie, 

b) bioodpady – w okresie od kwietnia do października  raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz 

w miesiącu, 

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale–  raz w miesiącu 

d) papier – raz na dwa miesiące, 

e) szkło - raz na dwa miesiące, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –  raz na 

rok; 

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  raz w tygodniu, 
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b) bioodpady – w okresie od kwietnia do października raz na w tygodniu, w pozostałym okresie raz 

w miesiącu, 

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale–  raz w miesiącu 

d) papier – raz w miesiącu, 

e) szkło - raz w miesiącu, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –  raz na 

rok, 

2. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych  następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady niebezpieczne, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne należy dostarczyć przy 

użyciu własnego środka transportu i na własny koszt. Właściciele nieruchomości dokonują rozładunku 

odpadów dostarczonych do tego Punktu. 

4. Informacja o lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dniach 

i godzinach funkcjonowania będzie podana mieszkańcom w formie ulotki oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Psarach a także dostępna w siedzibie urzędu. 

5. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne 

przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 100 kg/rok/właściciela 

nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Ogranicza się ilość zużytych opon, przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w ilości 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Ogranicza się ilość zużytych opon odbieranych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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8. Gmina Psary przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym 

porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

właściciel nieruchomości zgłasza pisemnie lub elektronicznie w terminie 2 dni roboczych od dnia w którym 

usługa została niewłaściwie zrealizowana. 

10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 następuje w trybie: 

a) pisemnym na adres: Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary; 

b) elektronicznie na adres e-mail: urzad@psary.pl 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 powinno zawierać następujące dane: 

a) wskazanie adresu nieruchomości – w przypadku zgłoszenia dotyczącego przedsiębiorcy odbierającego 

odpady komunalne, 

b) imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej, 

c) opis zdarzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

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. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Psary 

 

 

Jacenty Kubica 
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