
Projekt  
Uchwała Nr XX/............./2012 

RADY GMIN BOJSZOWY 
z dnia ...............2012r. 

 
 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych 
 
 

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. 
 

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zebranych 
przez właściciela nieruchomości w pojemnikach lub workach, z częstotliwością i z 
uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych pojemników i worków określonymi w 
regulaminie: 

 
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby: 
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, 
b) po jednym worku 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe 
 
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób: 
a) trzy pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane, 
b) po dwa worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe 
 
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób i więcej: 
a)cztery pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane oraz dodatkowo jeden pojemnik o 
pojemności 120 l na każde kolejne dwie osoby, 
b) po trzy worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz dodatkowo po jednym worku 120 l na 
każdą frakcję, na każde kolejne cztery osoby. 
 
4) niezależnie od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości po 2 worki na odpady 
biodegradowalne. 
 

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub nieruchomości będących w części 
nieruchomościami niezamieszkałymi, przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania odpadów 
zmieszanych zbieranych w pojemnikach, których ilość rodzaj i pojemność określa regulamin oraz 
każdej ilości odpadów selektywnie zbieranych.   
 
 

 
 



§ 2. 
 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. 
 
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

1) zamieszkałych - dwa razy w miesiącu z zachowaniem dwutygodniowego odstępu pomiędzy 
kolejnymi terminami odbioru. 

2) nie zamieszkałych – minimum jeden raz w miesiącu. 
2. Odpady opakowaniowe z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania 

wielomateriałowe, gromadzone w odpowiednich workach oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, 
odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości minimum raz na miesiąc. 

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, jeśli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, gromadzone są w 
odpowiednich workach 120 l i odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej 
dwa razy w miesiącu, w okresie przewidzianym regulaminem dla tej frakcji odpadów. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości raz w roku, w ramach mobilnej zbiórki. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości raz w roku, w ramach mobilnej zbiórki. 

 
§ 3. 

 
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny (poza terminem zbiórki mobilnej), chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki 
ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady surowcowe, meble i 
odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (poza terminem zbiórki mobilnej), przeterminowane 
leki, świetlówki oraz odpady budowlano – rozbiórkowe z remontów wykonywanych samodzielnie 
przez właściciela nieruchomości, odbierane są bezpłatnie od mieszkańców gminy Bojszowy w 
specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 
§ 4. 

 
Inne wytyczne co do sposobu świadczenia usług. 

 
1. W zamian za uiszczana opłatę przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom 

nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz do odebrania 
worków wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności. 

 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 01.07.2013 roku. 


