UCHWAŁA NR XXX.218.2021
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) bezpośrednio z terenu nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) tworzywa sztuczne,
c) papier,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) szkło,
f) metale,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) popiół i żużel paleniskowy,
i) bioodpady,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) poprzez przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) tworzywa sztuczne,
b) papier,
c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) szkło,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) odpady niebezpieczne,
i) metale,
j) bioodpady,
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k) 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,
l) popiół i żużel paleniskowy,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) zużyte opony,
o) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów bezpośrednio z terenu
nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz każda ilość odpadów przyjmowana przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a – l.
3. Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych od właścicieli nieruchomości niektórych frakcji
odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) odpady budowlane i rozbiórkowe - limit 400 kg odpadów na nieruchomość na rok,
b) zużyte opony - limit 50 kg odpadów na nieruchomość na rok,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - limit 200 kg odpadów na nieruchomość na rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem
1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Kmieć
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