
 

 

UCHWAŁA NR XXII/160/2020 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 30 czerwca 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a-d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Istebna  oraz od 

właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przedsiębiorca, na zlecenie Gminy 

Istebna zapewnia odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 3. 

§ 3. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych  określa się następująco: 

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2. selektywnie zebrane: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe  wielomateriałowe, 

6) popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych, 

7) bioodpady, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) przeterminowane leki i chemikalia, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży, 

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów  leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 3. ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-7 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości 

zamieszkałych  oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Odpady wymienione w § 3.  ust. 2 pkt 8-10  odbierane będą w terminach określonych harmonogramem 

udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) w następujących ilościach: 

1) odpady wymienione w § 3. ust. 2 pkt 8 będą przyjmowane w PSZOK w łącznej ilości 800kg/rok         

przypadającej na każdą złożoną deklarację, a w przypadku jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego 

w zabudowie wielolokalowej w ilości 800kg/ rok. 

2) odpady wymienione w § 3. ust. 2 pkt 9  będą przyjmowane na PSZOK w łącznej ilości 8 sztuk /rok na       

każdą złożoną deklarację, a w przypadku jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego w zabudowie 

wielolokalowej 8 sztuk/ rok. 

3. Odpady wymienione § 3. ust. 2 pkt 11-13 oraz pkt. 15-16 przyjmowane będą w PSZOK po ich 

dostarczeniu przez  właścicieli  nieruchomości o których mowa w § 1. 

4. Odpady wymienione w § 3. ust. 2 pkt 14 przyjmowane będą w PSZOK po ich dostarczeniu przez  

właścicieli nieruchomości o których mowa w § 1. w łącznej ilości  500 kg/ rok przypadającej na każdą złożoną 

deklarację, a w przypadku jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej 

500 kg/rok. 

5. Właściciele nieruchomości określonych w  § 1 zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt 

transport odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 do PSZOK. 

§ 5. 1. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli zamieszkałych nieruchomości odbiera odpady 

komunalne z pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Istebna, zwanego dalej "regulaminem"; 

2. Niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1-7 

odbierane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z następującą 

częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu, 

b) bioodpady: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu, 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, popioły 

paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych – 1 raz w miesiącu, 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
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– w okresie od  kwietnia do października - 1 raz w tygodniu, 

᠆ w okresie od listopada do marca – 1 raz w tygodniu, 

b) bioodpady: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz w  tygodniu, 

᠆ w okresie od listopada do marca – 1 raz w tygodniu, 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło,  popioły paleniskowe 

powstające w gospodarstwach domowych  – 1 raz w tygodniu, 

§ 6. 1. Właściciel  nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług  przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w co 

najmniej jednej z następujących form: 

1) pisemnej – na adres Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres- urzad@istebna.eu; 

2. Przypadki, o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać niezwłocznie, nie później jednak niż do 2 dni 

roboczych od dnia zdarzenia, będącego podstawą zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis, datę zdarzenia będącego podstawą 

zgłoszenia; 

4. W przypadku zgłoszeń nadanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe 

o zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data stempla pocztowego. 

5. Zgłoszenia nie spełniające przesłanek, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 oraz wniesione po terminie, 

o którym mowa w ust. 2 zostaną pozostawione bez rozpoznania, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr IX/60/2015 z dnia 07 lipca  2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3991). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Legierski 
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