
UCHWAŁA NR 162/XVII/2020 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 12 sierpnia 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, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz.713) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.2010 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 

Rada Gminy Włodowice 
uchwala co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres 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. 

§ 2.  

1. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 

᠆ w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc, 

b) budynki wielolokalowe: 

᠆ w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na tydzień, 

᠆ w okresie od listopada do marca co najmniej raz na dwa tygodnie, 

c) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe: 

᠆ w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc, 

d) obiekty użyteczności publicznej co najmniej raz na dwa tygodnie, 

e) podmioty prowadzące działalność gospodarczą  handlowo-usługowo-gastronomiczną co najmniej raz na 
dwa tygodnie. 

2) Selektywnie zebrane odpady: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 
i popiół: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne co najmniej raz w miesiącu, 

b) budynki wielolokalowe co najmniej  raz w tygodniu, 

c) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe co 
najmniej raz w miesiącu, 

d) obiekty użyteczności publicznej co najmniej raz na dwa tygodnie, 

e) podmioty prowadzące działalność gospodarczą  handlowo-usługowo-gastronomiczną co najmniej raz na 
dwa tygodnie. 

3) Odpady rodzaju:   bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, 
kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki – z wyłączeniem azbestu, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte baterie 
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i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony, popiół, odpady tekstyliów 
i odzieży, 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 igły i  strzykawki odbierane są w sposób tzw. zbiórki ulicznej przez 
uprawniony podmiot z: 

a) budynków mieszkalne jednorodzinne: co najmniej 2 x w roku, 

b) budynków wielolokalowe: co najmniej 2 x w roku, 

c) domków letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe: co 
najmniej 2 razy w roku. 

4) Szczegółowy harmonogram zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z częstotliwością opisaną w pkt. 1) - 
3) podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3.  Ustala się utworzenie mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Zbiórki uliczne odbędą się co najmniej 
2 razy w roku a termin zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

§ 4.  

1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, w tym: 

1) bioodpady, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) metal, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) inne odpady niebezpieczne w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, 
detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki – z wyłączeniem azbestu, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

10) przeterminowane leki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) zużyte opony, 

14) popiół, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

16) 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 igły i strzykawki. 

2. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zostały wskazane na stronie internetowej gminy – www.bip.wlodowice.pl 

§ 5.  Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (w tym worki) 
służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość i częstotliwość pozbywania się odpadów oraz wyposażenia w pojemniki (w tym worki) 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku. 

§ 6.  
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1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać do Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Włodowice ul. 
Krakowska 26, 42-421 Włodowice: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie – 34 3153001 wew.108, 

3) elektronicznie na adres – urzad@wlodowice.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego w tym niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, 
adres zamieszkania , nr telefonu), szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia oraz 
w przypadku reklamacji złożonej pisemnie czytelny podpis osoby składającej reklamację. 

3. Reklamacja, która nie będzie zawierała danych określonych w ustępie 2 nie będzie rozpatrzona. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a składający reklamację będzie powiadomiony 
o załatwieniu sprawy. 

§ 7.  Traci moc Uchwała Nr 166/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15.06.2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną Uchwałą Nr 121/XV/2016 Rady 
Gminy Włodowice z dnia 30.08.2016r oraz Uchwałą Nr 132/XVI/2016 Rady Gminy Włodowice z dn. 
29.09.2016r. 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 9.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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