
UCHWAŁA NR XVI/164/2020 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 8 maja 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności 
Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, określony w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się, że odpady komunalne, odbierane bezpośrednio z nieruchomości, odbierane są w ilości, 
w jakiej zostały wytworzone. 

2. Ustala się ograniczenie ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących 
odpady komunalne, przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do następujących limitów: 

1) zużyte opony – 8 szt. na rok, w przeliczeniu na nieruchomość, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 5 m3 na rok w przeliczeniu na 
nieruchomość. 

3. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę wielorodzinną zwartą w: 

1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne, 

2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, szkło, bioodpady 

4. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę wielorodzinną pojedynczą w pojemniki 
na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
i szkło. 

5. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę jednorodzinną w worki 
z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, szkło. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości określonych w §1 w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania odpadów selektywnych, we własnym zakresie i na własny 
koszt, do wyznaczonego na terenie Gminy Pawłowice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
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2. Ustala się dodatkowe miejsca zbiórki odpadów segregowanych, w których będą przyjmowane następujące 
rodzaje odpadów: przeterminowane leki (w wybranych aptekach), zużyte baterie i akumulatory (w wybranych 
szkołach oraz w Urzędzie Gminy Pawłowice). Właściciele nieruchomości określonych w §1 dostarczają odpady do 
dodatkowych punktów zbiórki w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości lub gdy oddanie 
tych odpadów jest konieczne poza ustaloną częstotliwością, we własnym zakresie. Dodatkowe miejsca zbiórki 
zostaną wyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady. 

3. Informacja o lokalizacji miejsc określonych w ust. 1-2 oraz dokładne harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych dostępne są na stronie internetowej: www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl. 

§ 4. Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pawłowice będą przekazywane do instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów – w celu przygotowania do odzysku, w tym 
recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku będą 
unieszkodliwianie innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała 
Nr X/84/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu 
Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Szaweł 
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Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z podziałem na rodzaj 
zabudowy 

 
 Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna zwarta* Zabudowa wielorodzinna pojedyncza** 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Co dwa tygodnie w okresie kwiecień - 
październik oraz 

jeden raz w miesiącu w okresie  
listopad -marzec 

Co najmniej trzy razy w tygodniu Jeden raz w tygodniu 

Metale, tworzywa sztuczne i odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe 

Jeden raz w miesiącu Co najmniej jeden raz w tygodniu Jeden raz w tygodniu 

Papier Jeden raz w miesiącu Co najmniej jeden raz w tygodniu Jeden raz w tygodniu 

Szkło Jeden raz w miesiącu Co najmniej jeden raz w tygodniu Jeden raz w tygodniu 

Popiół z kotłów C.O. 
Jeden raz w miesiącu w okresie listopad - 

kwiecień 
- 

Jeden raz w tygodniu w okresie listopad - 
kwiecień 

Odpady wielkogabarytowe Jeden raz na półrocze Co najmniej jeden raz w miesiącu Jeden raz na półrocze 

Bioodpady 

Co dwa tygodnie w okresie kwiecień - 
październik oraz 

jeden raz w miesiącu w okresie  
listopad -marzec  

Co najmniej trzy razy w tygodniu Jeden raz w tygodniu 

* zabudowę wielorodzinną zwartą tworzą więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne 

** zabudowę wielorodzinną pojedynczą tworzą maksymalnie dwa budynki sąsiadujące ze sobą posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/164/2020
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 8 maja 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/164/2020 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 8 maja 2020 r. 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
znajdującego się w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A, zwanego dalej PSZOK. 

§ 2. Do PSZOK mogą być dostarczone wyłącznie odpady: 

1. które pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice, 

2. których źródłem nie jest wykonywana działalność gospodarcza, 

3. które są odpowiednio posegregowane. 

§ 3. 1.   W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół z kotłów C.O., 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) 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 igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

2. Ustala się limit ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne przyjmowanych przez PSZOK, w następującej ilości: 

1) zużyte opony – 8 szt. na rok, w przeliczeniu na nieruchomość 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 5 m3 na rok w przeliczeniu na 
nieruchomość. 

§ 4. Osoba obsługująca PSZOK dokonuje weryfikacji dostarczonych do PSZOK odpadów pod względem 
rodzaju oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. 

§ 5. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z treścią 
niniejszego Regulaminu oraz ma prawo wyprosić z terenu PSZOK osoby niestosujące się co zapisów Regulaminu. 

§ 6. Dni i godziny funkcjonowania PSZOK: poniedziałek od 7.00 do 11.00, wtorek od 9.00 do 17.00, czwartek 
od 11.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 11.00. 
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§ 7. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/164/2020 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 8 maja 2020 r. 

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

1. Właściciel nieruchomości, w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od stwierdzenia 
niewłaściwego świadczenia usług. 

2. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 4756-357, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice. 

3. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług określonego w pkt 1, należy podać: 

1) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług, 

2) dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy, 

3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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