
UCHWAŁA NR XXIV/124/2016
RADY GMINY MIEDŹNA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna 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. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do obierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości 
w pojemnikach (kubłach) lub w workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności 
pojemników i worków określonych w regulaminie.

§ 3. 1. Ustalić, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbiera się od właściciela 
nieruchomości zmieszane odpady komunalne, zgodnie z zatwierdzonym przez gminę harmonogramem 
z następującą częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna - dwa razy w miesiącu,

2) zabudowa wielorodzinna – dwa razy w tygodniu,

2. Ustalić, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbiera się od właściciela nieruchomości 
selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu 
i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z tworzywa sztucznego lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki, zgodnie z zatwierdzonym przez gminę harmonogramem z następującą 
częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna – jeden raz w miesiącu,

2) zabudowa wielorodzinna –  jeden raz w tygodniu.

3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 
z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych zostanie przekazany 
mieszkańcom przez przedsiębiorcę w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, 
ponadto publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Miedźna oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

4. Ustalić, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbiera się od właściciela nieruchomości 
odpady komunalne rodzaju: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe 
oraz zużyte opony z pojazdów jednośladowych i samochodów osobowych, zgodnie z zatwierdzonym przez 
gminę harmonogramem z następującą częstotliwością :

1) zabudowa jednorodzinna - dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu,

2) zabudowa wielorodzinna - dwa razy w miesiącu,

5. Ustalić, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości może przekazać 
odpady komunalne rodzaju:

1) przeterminowane leki - w miarę potrzeb, bez zbędnej zwłoki do pojemników zlokalizowanych w aptekach 
lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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2) zużyte baterie - w miarę potrzeb, bez zbędnej zwłoki, do pojemników zlokalizowanych w szkołach i innych 
obiektach lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) zużyte akumulatory i chemikalia - w miarę potrzeb, bez zbędnej zwłoki do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych;

6. Wykaz punktów adresowych, w których można oddać odpady, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2, 
publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Miedźna oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

§ 4. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, odbierane są w miarę potrzeb, w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, jednak w ilości nie większej niż 200 kg na nieruchomość na rok.

2. Odpady zielone, stanowiące odpady komunalne, odbierane są w miarę potrzeb, w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
jednak w ilości nie większej niż 200 kg na nieruchomość na rok.

3. Limity określone w ust. 1-2, w roku 2016 wynoszą odpowiednio po 80 kg na nieruchomość.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mogą w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady zebrane w sposób 
selektywny z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, a także zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony z pojazdów 
jednośladowych i samochodów osobowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem odbioru z nieruchomości.

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

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Gminy Miedźna.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości lub zarządcy mają prawo zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorce odbierającego odpady komunalne oraz przez prowadzącego punkt selektywnej zbiorki 
odpadów komunalnych.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia 
sytuacji niewłaściwego świadczenia usług do siedziby Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131 w formie:

1) pisemnej;

2) telefonicznej pod numerem 32 211 61 60 wew. 41;

3) elektronicznej na adres odpady@miedzna.pl 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę,  miejsce 
i opis zaistniałej sytuacji niewłaściwego świadczenia usług, o której mowa w ust. 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy 
Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna

Stanisław Lubański
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