
Projekt

z dnia..............................
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW

z dnia .................... 2019 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 właścicieli 

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 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a-d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 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 oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godów 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 Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda wytworzona ilość 
odpadów komunalnych zebranych selektywnie i zmieszanych za wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych, 
z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Bioodpady będą odbierane sprzed posesji zgodnie z harmonogramem w ilości nie większej niż 4 worki 
jednorazowo na nieruchomość.

3. Jeśli ilość bioodpadów przekroczy limit wskazany w ust. 2, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest 
przekazanie nadwyżki tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Odpady remontowo-budowlane będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w ilości do 0,5 Mg na jedną posesję zamieszkałą w ciągu roku kalendarzowego.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne odbierane bezpośrednio z posesji właściciela:

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz w miesiącu, 
w pozostałym okresie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,

b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem,

2) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela w zabudowie jednorodzinnej:

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem,
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b) bioodpady - jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 grudnia do 31marca co najmniej raz w miesiącu, 
zgodnie z harmonogramem,

c) popioły paleniskowe - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu, 
w pozostałym okresie co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, za wyjątkiem miesięcy 
czerwiec, lipiec i sierpień, gdzie zbiórka tego rodzaju odpadu nie jest prowadzona,

3) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - dwa razy w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem,

b) bioodpady - jeden raz w tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31marca co najmniej raz w miesiącu, zgodnie 
z harmonogramem,

c) popioły paleniskowe - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu, 
w pozostałym okresie co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, za wyjątkiem miesięcy 
czerwiec, lipiec i sierpień, gdzie zbiórka tego rodzaju odpadu nie jest prowadzona.

4) odpady gromadzone na nieruchomości oddzielnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, opony, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe - co najmniej 1 raz w roku w okresie od 15 maja do 15 czerwca zgodnie 
z harmonogramem.

§ 4. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj. przeterminowane leki, odpady 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży a także bioodpady oraz okresowo zwiększone ilości 
odpadów z papieru, metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, właściciel nieruchomości 
zamieszkałej zobowiązany jest zagospodarować w następujący sposób:

1) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gminie Godów 
w terminach i godzinach pracy punktu,

2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub przekazywać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach 
użyteczności publicznej lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 6. Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Godów oraz na stronie internetowej.

§ 7. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

1) W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, 
właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie 3 dni od daty planowanego odbioru, zawiadamia o tym 
telefonicznie Urząd Gminy Godów.

2) W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika na 
odpady, właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien ten fakt zgłosić bezpośrednio do 
przedsiębiorcy lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Godów. Powiadomienie powinno zawierać:

a) adres nieruchomości,

b) dane właściciela,

c) charakter uszkodzeń,

d) opis zdarzenia ( data i okoliczności zdarzenia),
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e) oczekiwania właściciela.

3) W przypadku nieuprzątnięcia zanieczyszczeń terenu podczas załadunku odpadów na pojazd, właściciel posesji 
zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy Godów.

§ 8. Sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został określony 
w regulaminie, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Godów z dnia 24 września 2018r. 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 właścicieli nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Godów

z dnia....................2019 r.

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCHW GMINIE GODÓW

§ 1. 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Godów, zwanym dalej PSZOK.

2. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, 
natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.

3. PSZOK czynny jest :

- w środę w godzinach 1100 -1700

- w sobotę w godzinach 800 -1400

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik firmy, której powierzono prowadzenie punktu lub 
upoważniony pracownik Urzędu Gminy Godów.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem

aktualnie przyjmowanych odpadów.

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. 1.  PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczane przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godów.

2. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania na prośbę 
pracownika punktu, dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Godów za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 3. 1.  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),

b) bioodpady,

c) przeterminowane leki,

d) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek,

e) chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) odpady wielkogabarytowe,

i) odpady tekstyliów i odzieży,

j) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

k) odpady remontowo-budowlane pochodzące z samodzielnych prac remontowych i budowlanych wytworzone 
poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,5 Mg na jedną posesję w ciągu roku 
kalendarzowego.

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest,
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b) zmieszane odpady komunalne,

c) części samochodowe, zderzaki, tapicerka, kokpity itp.

3. Odpady remontowo-budowlane powstające na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac przez 
specjalistyczną firmę remontową, należy przekazywać za jej pośrednictwem, która to staje się wytwórcą odpadów 
i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację na swój koszt.

§ 4. 1.  Odpady wymienione w § 3 ust. 1 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach 
i kontenerach oraz pomieszczeniach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych 
i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.

2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu 
w kontenerach lub pojemnikach.

3. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego 
PSZOK.

§ 5. 1.  Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą 
być zmieszane, ani zanieczyszczone.

2. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, 
nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.

3. Rodzaje odpadów, wymienione w § 3 ust. 1 i przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Godów.

§ 6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne

odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust.1.

§ 7. Obsługujący PSZOK w Gminie Godów ewidencjonuje ilość odpadów i prowadzi rejestr przyjęcia 
odpadów do PSZOK .

§ 8. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w sytuacji, kiedy istnieją przesłanki, iż odpady pochodzą 
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub z terenu innej gminy.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

§ 10. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu 
poruszania się po PSZOK,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,

c) na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 11. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik obsługujący PSZOK w godzinach 
pracy Punktu lub pracownik Urzędu Gminy Godów pod numerem telefonu (32) 47-65-065 wew.15

§ 12. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów w zakładce 
„odpady komunalne”.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podyktowane zmianą
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów poprzez rozszerzenie częstotliwości
odbieranych w okresie zimowym bioodpadów, ograniczenie odbierania odpadów popiołu paleniskowego w
okresie letnim oraz rozszerzenie terminów odbioru odpadów komunalnych w PSZOK do dwóch dni w
tygodniu.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba merytorycznie
odpowiedzialna

za przygotowanie aktu

data i podpis

Radca Prawny

data i podpis

Skarbnik Gminy

data i podpis

Zastępca
Wójta

data i podpis

Sekretarz
Gminy

data i podpis

Akceptacja Kierownika
Referatu

data i podpis

Wpłynęło
do biura rady

Skierowano da zaopiniowania na
posiedzenia Komisji

Wynik głosowania

data i podpis

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia za
przeciw
wstrzymujących się

□ Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego

za
przeciw
wstrzymujących się

□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu

za
przeciw
wstrzymujących się
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