
UCHWAŁA NR XXXI/244/2017
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 30 października 2017 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 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina 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 oraz tryb i sposób 
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

2. Usługi świadczone są przez przedsiębiorcę wybranego w drodze zamówienia publicznego, który zawarł z 
Gminą Bestwina umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

3. Szczegółowy sposób świadczenia usług:

1) odbieranie przez przedsiębiorcę o którym mowa w ustępie 2 z nieruchomości następujących odpadów 
komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) metale i tworzywa sztuczne,

d) odpady ulegające biodegradacji „Bio” z wyłączeniem odpadów zielonych,

e) popiół,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) pozostałości po segregowaniu,

h) zmieszane odpady komunalne.

2) odbieranie przez przedsiębiorcę o którym mowa w ustępie 2 zawartości pojemników na przeterminowane 
leki ustawionych w aptekach, których adresy podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach 
ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl .

3) odbieranie przez przedsiębiorcę o którym mowa w ustępie 2 zawartości pojemnika na zużyte baterie 
i akumulatory ustawionego w budynku Urzędu Gminy Bestwina.

4) utrzymanie przez Gminę Bestwina punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres i 
godziny świadczenia usług podawany jest w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl , do którego właściciele nieruchomości dostarczą:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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c) zużyte opony i dętki pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym (za wyjątkiem 
opon z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników),

d) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych 
remontów w gospodarstwach domowych inne niż gruz ceglany i betonowy,

e) selektywnie zebrany gruz ceglany i betonowy z samodzielnie prowadzonych remontów 
w gospodarstwach domowych stanowiący odpady komunalne,

f) odpady zielone,

g) odpady ulegające biodegradacji „Bio” z wyłączeniem odpadów zielonych,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,

k) tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych,

l) metale w tym opakowania z metali,

m) opakowania wielomateriałowe,

n) szkło w tym opakowania ze szkła, odzież i tekstylia.

§ 3. 1. Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności 
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, o których mowa 
w § 2 ustęp 3 punkt 4, przestrzegając terminów i godzin otwarcia PSZOK-u.

§ 4. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości:

1) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

2) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

3) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

4) popiół – nie rzadziej niż jeden  raz w miesiącu kalendarzowym,

5) odpady ulegające biodegradacji „Bio” z wyłączeniem odpadów zielonych – nie rzadziej niż jeden raz w 
miesiącu kalendarzowym,

6) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym,

7) pozostałości po segregowaniu - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym,

8) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą 
zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenia o których mowa w ust.1 można składać do Urzędu Gminy Bestwina w formie zgłoszenia 
telefonicznego, mailowego, pisemnego lub osobistego, z podaniem adresu nieruchomości i jej właściciela.

3. 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. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tarci moc Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 25 stycznia 2016r.w sprawie 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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