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UCHWAŁA NR 2 

RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia .................... 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. 6 r. ust 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz (Dz. U. z 2020 poz. 1439) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane są w każdej ilości: 

1) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne, 

2) odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino, 

3) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino, 

4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób 
selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino, 

5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Będzino, 

6) przeterminowane leki oraz 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 igieł i strzykawek 
- w aptekach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Gminy Będzino do specjalnych 
pojemników, 

7) baterie i akumulatory przenośne w Urzędzie Gminy w Będzinie, szkołach, przedszkolach,           
w oznaczonych punktach handlowych do specjalnych pojemników, 

8) odpady niebezpieczne, chemikalia (farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice)  zebrane w sposób selektywny 
określony w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Będzino, 

§ 2.  

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane są w każdej ilości: 

1) opakowania ze szkła, 
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2) opakowania z papieru i tektury, 

3) opakowania z metali, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) opakowania z tworzyw sztucznych, 

6) bioodpadów, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony (8 szt. opon na jeden punkt 
wywozowy na 1 rok), 

9) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki, 

10) odpady niebezpieczne, chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12) odpady tekstyliów i odzieży, 

13) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych, 

14) szkło, 

15) papier i tektura, 

16) metale, 

17) tworzywa sztuczne, 

18) odpady zielone, 

19) 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 igieł i strzykawek. 

§ 3.  

Odpady nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Będzino, powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
odbierane będą jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie i odbieranie 
odpadów niesegregowanych. 

§ 4.  

Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  odbierane są od właścicieli nieruchomości minimum: 

a) w budowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu, 

b) w budownictwie jednorodzinnym – 1 raz na dwa tygodnie, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie – 1 raz w tygodniu, 

d) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na dwa tygodnie, 

§ 5.  

Odpady segregowane opakowań ze szkła, plastiku, metali, wielomateriałowych, papieru, biodegradowalne 
odbierane są od właścicieli nieruchomości minimum: 

a) w budownictwie wielorodzinnym – 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w budownictwie jednorodzinnym – 1 raz na dwa tygodnie, 
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§ 6.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony 
odbierane są od właścicieli nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym minimum – 
2 razy w roku, 

§ 7.  

Wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie prowadzony przez mobilny punkt (kontener) 
odbioru poprzez doniesienie odpadów przez właścicieli nieruchomości w określonych godzinach 
i określonym miejscu minimum – 2 razy w roku, 

§ 8.  

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych z nieruchomości wielolokalowych 
w miesiącach kwiecień – październik, których wywóz ustala się 1 raz na tydzień, 

§ 9.  

Odbiór choinek od właścicieli nieruchomości odbywa się podczas wywozu odpadów segregowanych 
w miesiącach styczeń-marzec, 

§ 10.  

Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 
w miejscu służącym do zbierania odpadów, przed nieruchomością lub w miejscu wskazanym przez 
przedsiębiorcę oraz zgodnie z harmonogramem. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone 
w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, 
nie podlegają odbiorowi. 

§ 11.  

Na terenie Gminy Będzino dopuszcza się utworzenie mobilnego punktu selektywnej zbiorki odpadów, 
który będzie odbierał odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w określonych godzinach zgodnie 
z harmonogramem odbioru we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował 
przedmiotowy pojazd do momentu utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

§ 12.  

Mobilny punkt zbiórki odpadów przyjmuje wyłącznie odpady dostarczone do punktu przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, określone w § 7. 

§ 13.  

Mobilny punkt zbiorki odpadów nie przyjmie odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość będzie wskazywać na to, że 
nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

§ 14.  

1. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości, własnym transportem i na własny koszt, odpady 
komunalne wymienione w § 5-9, przyjmowane są nieodpłatnie, w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

2. Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych udostępniane są na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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§ 15.  

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie – 94 31 62 530, 94 31 62 550, 

3) elektronicznie na adres: ug@bedzino.pl   

4) w formie sms-a. w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia informacji zawierającej datę, miejsce, opis 
nieprawidłowości i dane zgłaszające. 

§ 16.  

Traci moc uchwała nr XXVII/166/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 17.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 18.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr 2 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia....................2020 r. 

Limit ilości odpadów komunalnych oddanych z jednej nieruchomości zamieszkałej w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadów komunalnych. 

- opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) – łącznie 8 sztuk na 
1 wywóz.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4777AF57-0D7E-4AF8-ABEE-C36CB0E2A756. projekt Strona 1



Uzasadnienie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r.
stwierdzającym nieważność uchwały nr XXVII/166/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 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 komunalnymi, należało ponownie dostosować zapisy
w ww. szczegółowym sposobie do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2020 poz. 1439 t.j.) oraz argumentacji zawartej w ww. rozstrzygnięciu nadzorczym.

Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Będzinie w przedmiotowym zakresie jest uzasadnione.
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