
Projekt

z dnia  14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kalety 
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 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 z późn. zm.), art. 
4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 

1. Odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kalety, 
odbierane są wytworzone następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier, 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i metal, 

4) szkło, 

5) odpady zielone. 

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3: 

1) przeterminowane chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) zużyte opony, 

6) odpady biodegradowalne łącznie z zielonymi, 

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej za 
dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie z przedsiębiorcą odbierającym odpady wyłonionym przez 
gminę w drodze przetargu. 

3. Przeterminowane leki oraz baterie należy samodzielnie dostarczać do oznakowanych pojemników 
usytuowanych na terenie miasta Kalety. 

4. Odpady wymienione w ust. 1,2 i 3 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej. 

Strona 1Id: ZUYPU-DNGTS-CGELY-GSFGW-YWLES. Projekt
——————————————————————————————————————————————————————



5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu może 
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie będą one poddane segregacji zgodnej z założeniami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Kalety oraz jeśli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie 
powstały one na nieruchomości zamieszkałej. 

§ 2. 

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień. 

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 
metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z opublikowanym przez gminę harmonogramem: 

1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3. Odpady zielone gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia odpadów 
biodegradowalnych odbierane są z nieruchomości w okresie od 1 maja do 30 listopada zgodnie 
z opublikowanym przez gminę harmonogramem: 

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 
z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wilomateriałowych oraz odpadów zielonych 
będzie dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu oraz będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w Kaletach. 

§ 3. 

1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2, z wyłączeniem opłat za odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 8, 
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane 
w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpady zielone 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 poda do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej miasta Kalety. Informacja ta zamieszczana będzie także na ulotce 
z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 

§ 4. 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia .................... 2012 r.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) opracowany został projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kalety i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalety 
w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość 
bezpłatnego przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych segregowalnych, wyłączając 
odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na 
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej i które będą 
przyjmowane za dodatkowa opłatą. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich 
wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów. Odpady powstające w gospodarstwach domowych w sposób 
regularny tj. zmieszane odpady komunalne, odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, 
opakowania wielomateriałowe i odpady zielone odbierane będą ze stałą, określoną w harmonogramie 
opracowanym wspólnie z przedsiębiorcą wykonującym usługę, częstotliwością bezpośrednio z posesji. 
Pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, które mieszkańcy zobowiązani są zbierać 
zgodnie z ww. Regulaminem w sposób selektywny mogą być bezpłatnie przekazane do punktu 
selektywnego zbierania odpadów. W tym wypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty dostarczenia tych 
odpadów do punktu. 
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