
ZARZĄDZENIE NR 0050/10/2022 
WÓJTA GMINY BOJSZOWY 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 4 uchwały Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy 
Bojszowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi organizacjami 

Wójt Gminy Bojszowy 
zarządza 

§ 1. Przedłożyć do konsultacji projekty uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: 

1) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej 
opłaty; 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Bojszowy; 

3) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy; 

4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę; 

5) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi; 

§ 2. Projekty uchwał zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Bojszowy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładkach: „ Konsultacje 
społeczne " i „ Tablica Ogłoszeń ”. 

§ 3. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18.01.2022 r. i kończą w dniu 
21.01.2022 r. 

§ 4. Uprawnione podmioty mogą zgłaszać pisemne opinie na wzorach formularzy, 
które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Wójt Gminy Bojszowy 
 
 

Adam Duczmal 
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Formularz zgłaszania opinii do projektu 
Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.): 

1.Uwagi do projektu: 

2.Propozycje rozwiązań 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/10/2022
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2022 r.
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Formularz zgłaszania opinii do projektu 
Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy Bojszowy 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.): 

1.Uwagi do projektu: 

2.Propozycje rozwiązań 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/10/2022
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 323C4FE5-8351-4BF7-94D4-E4A2997CADCD. Podpisany Strona 1



Formularz zgłaszania opinii do projektu 
Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Bojszowy 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.): 

1.Uwagi do projektu: 

2.Propozycje rozwiązań 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/10/2022
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2022 r.
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Formularz zgłaszania opinii do projektu 
Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.): 

1.Uwagi do projektu: 

2.Propozycje rozwiązań 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/10/2022
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2022 r.
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Formularz zgłaszania opinii do projektu 
Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi 

Nazwa podmiotu spełniającego warunki art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.): 

1.Uwagi do projektu: 

2.Propozycje rozwiązań 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050/10/2022
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 323C4FE5-8351-4BF7-94D4-E4A2997CADCD. Podpisany Strona 1



Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 
w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na wniosek 
Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Bojszowy zapewnia dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania 
następujących odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na 
terenie Gminy: 

1) podstawienie na teren nieruchomości pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe lub bioodpady 
o pojemności 1,1 m3, 5 m3 lub 7 m3 i jego odbiór wraz z odpadami – cena 238,00 zł 
za pojemnik;  

2) zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych 
zgromadzonych w pojemnikach 1,1 m3, 5 m3 lub 7 m3 dostarczonych przez Gminę na 
teren nieruchomości - cena 270,00 zł za tonę pobierana niezależnie od ceny za 
podstawienie i odbiór kontenera wraz z odpadami; 

3) zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych 
w pojemnikach 1,1 m3, 5 m3 lub 7 m3 dostarczonych przez Gminę na teren 
nieruchomości - cena 491,00 zł za tonę pobierana niezależnie od ceny za 
podstawienie i odbiór kontenera wraz z odpadami; 

4) zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach 1,1 m3, 5 m3 lub 
7 m3 dostarczonych przez Gminę na teren nieruchomości - cena 378,00 zł za tonę 
pobierana niezależnie od ceny za podstawienie i odbiór kontenera wraz z odpadami; 
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5) przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości przekraczającej 
bezpłatny limit 300 kg/rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości 
i zagospodarowanie tych odpadów - cena 551,00 zł za 1 tonę; 

6) przyjmowanie zużytych opon w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w ilości przekraczającej bezpłatny limit 4 sztuk/rok (kalendarzowy) dla 
danej nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów – cena 1,40 zł za 1 kg; 

7) odbiór odpadów zielonych zbieranych w workach PE-HD o pojemności 120 l koloru 
pomarańczowego, oznaczonych napisem „Zielone”, realizowany w terminach odbioru 
odpadów zielonych wynikających z harmonogramu opracowanego na podstawie 
przepisów dotyczących szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę - cena 10,00 zł od worka. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 lutego 
2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Marek Kumor 
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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gminy Bojszowy 

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 (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na wniosek 
Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Bojszowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) Określa się format elektroniczny deklaracji w formacie danych XML, układ informacji 
i powiązań między nimi w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2) Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP. 

3) Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz 
2070 z późn. zm.). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Marek Kumor 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) 
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy, przez których rozumie się także  

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne  

podmioty władające nieruchomością. 
Termin składania: pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy 
Organ właściwy do złożenia: Wójt Gminy Bojszowy 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Pierwsza deklaracja 1 Data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

❑ 2. Nowa deklaracja 2 Data zaistnienia zdarzenia: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

❑ 3. Korekta deklaracji 3 Data zaistnienia zdarzenia: 

……………………………….. 
(dzień/miesiąc/rok) 

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
❑ właściciel         ❑ współwłaściciel          ❑ użytkownik wieczysty            

❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

❑ inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 * - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
Imię i nazwisko, */ Nazwa pełna ** 

Nr PESEL* / Identyfikator REGON/NIP4 ** 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA * /ADRES SIEDZIBY ** 
Kraj Województwo Powiat  

Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu kontaktowego (nieobowiązkowe) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Gmina 

BOJSZOWY 
Ulica Numer domu / Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy  

 
Numer działki (w przypadku braku administracyjnego 

numeru adresowego) 

E. TYP NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑ zamieszkała (należy wypełnić część F) 

❑ niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne tj. nieruchomość wykorzystywana do działalności gospodarczej, szkoły, ośrodki 

zdrowia, zakłady pracy itp.   (należy wypełnić część G) 

❑ w części zamieszkała, a w części niezamieszkała na której powstają odpady komunalne  (należy wypełnić część F,G i H) 

❑ nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe (należy wypełnić część I) 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Bojszowy
z dnia .................... 2022 r.
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F. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

F.1  OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość):  

……………  os. 
 

F.2  OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczam, że będę kompostował/a bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

                                                        ❑ 1. TAK                ❑ 2. NIE 

 
 

F.3  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY (Należy wypełnić tylko w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w części F.2) 

 
 
                                  ……...…………………………….   X …………………………………………….. zł    =    …………………. zł 
                                     liczba osób (wpisana w części F.1)                  obowiązująca wysokość zwolnienia  

F.4  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

 
 

  (…………………………………………… X  ………………………… zł ) -  ………………………………………………. zł  =  …………zł/m-c 
     liczba mieszkańców (wpisana w polu F.1)            stawka opłaty za osobę             wysokość zwolnienia (obliczona w części F.3) 
 
        

G. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

G.1  OŚWIADCZENIE O ILOŚCIACH POJEMNIKÓW I WORKÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ GROMADZONE 
ODPADY KOMUNALNE ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI  

A. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą gromadzone w okresie miesięcznym w pojemnikach: 

 
 
 
 
 
 

B. Odpady komunalne będą gromadzone w okresie miesięcznym w workach: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
C. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

 
 
                                                                  ………………………………………………. zł /m-c 
                                                                       suma opłat miesięcznych z poz. A, B i C            

        

 

pojemnik ilość stawka  
opłata miesięczna 

(ilość x stawka x krotność) 

pojemnik 120l    

pojemnik 240l    

pojemnik 1100l    

pojemnik 7000l    

razem [zł/m-c]:  

worek ilość  stawka (za jeden worek) 
opłata miesięczna  

(ilość x stawka) 

papier     

szkło    

metale i tworzywa sztuczne    

popiół     

bioodpady    

odpady zielone    

razem [zł/m-c]:  

H. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI  
NIEZAMIESZKAŁA 

H.1  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  
 

                               ……………………………..……………………………………………………….=………….zł/m-c 
                                          wysokość miesięcznej opłaty obliczona w części  F.4   + kwota obliczona w części G.1 lit. D 
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I. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY 
LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE 

 
 

ilość domków letniskowych na 
nieruchomości lub ilość innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe 

stawka 

wysokość ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

(ilość domków letniskowych na nieruchomości lub 
ilość innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe x stawka) [zł/rok] 

   

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
      ………………………………..                                                                                                 ……….…………………………………….. 
     czytelny podpis (osoba fizyczna)                                                                                                                                                          data i miejscowość 
  i pieczęć firmowa (w przypadku osób  
prawnych i jednostek organizacyjnych)  

K. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

P O U C Z E N I E : 

1. Niezłożenie deklaracji w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo  

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, spowoduje określenie (na podstawie art. 6o ww. ustawy) wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami przez Wójta Gminy Bojszowy w drodze decyzji. 

2. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2020 poz. 1427 ze zm.). 

3. Dane zawarte w niniejszej deklaracji, w szczególności dotyczące ilości osób zamieszkujących nieruchomość, będą na bieżąco weryfikowane. 

O B J A Ś N I E N I A : 
1 Należy zaznaczyć w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, 
2  Należy zaznaczyć w przypadku , gdy nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3 Należy zaznaczyć w przypadku korygowania błędów w złożonej deklaracji 
4 Dotyczy podatników zobowiązanych do posiadania identyfikatora podatkowego NIP  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy z siedzibą: ul. Gaikowa 35, 43-

220 Bojszowy tel. (0) 32 21 89 366, e-mail: sekretariat@bojszowy.pl; 

2. Kontakt z inspektorem danych: pisemnie na adres: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, telefonicznie pod nr tel. 507 859 176  lub pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: iod@bojszowy.pl; 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie art 6 m ust. 1a i 1b ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej; 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po 

spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna BE5; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 21, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6 m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach; 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Bojszowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tychach, na wniosek Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala 

Rozdział 1. 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bojszowy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytworzonych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie obejmującym co najmniej: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady zielone – tj. odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne, 
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8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) popiół z palenisk domowych. 

2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych 
w ust. 1 stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. Umożliwia się właścicielom nieruchomości przekazywanie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady zielone, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) 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 igły 
i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 

15) odpady tekstyliów i odzieży 

16) farby, tusze, farby drukarskie, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcze, żywice, 

17) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

18) oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe. 

4. Prowadzi się odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 bezpośrednio 
z nieruchomości. 

5. Prowadzi się selektywne zbieranie i odbieranie zużytych baterii w placówkach 
oświatowych oraz przeterminowanych leków w aptekach. 

§ 3. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany przez: 

1) odgarnięcie, zamiatanie, zbieranie lub zmywanie, 
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2) gromadzenie poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób i w miejsca 
nie zagrażające bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie powodujące zakłóceń 
w ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, nie utrudniające wsiadania i wysiadania 
uczestników ruchu, nie zagrażające istniejącej roślinności oraz umożliwiające 
swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej. 

§ 4. Określa się wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych 
poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

1) powstające ścieki powinny być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej lub 
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, 

2) powstające odpady powinny być gromadzone w pojemnikach, 

3) miejsce naprawy pojazdu zabezpieczono przed przenikaniem do gleby i wód 
podziemnych rozlewów olejów i innych płynów samochodowych. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych; warunki 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Selektywnie zbierane odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2, należy 
gromadzić w workach polietylenowych PE-HD o minimalnej pojemności 120 l, o grubości 
zapewniającej wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie, dostosowanej do 
rodzaju odpadów. Worki powinny być przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające 
wizualną kontrolę zawartości, z podziałem na następujące kolory i oznaczenia: 

1) frakcje odpadów – papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz szkło - zbiera się w workach, których kolory i oznaczenia 
określone są w odrębnych przepisach, 

2) frakcję odpadów - bioodpady, niestanowiące odpadów zielonych - zbiera się 
w brązowych workach, oznaczonych napisem „Bio”, 

3) frakcję odpadów – odpady zielone - zbiera się w workach brązowych lub 
pomarańczowych, oznaczonych napisem „Zielone”, 

4) frakcję odpadów – popiół z palenisk domowych - zbiera się w szarych workach, 
oznaczonych napisem „Popiół”. 

2. Popiół z palenisk domowych można gromadzić także w zamykanych pojemnikach 
o minimalnej pojemności 120 l, które powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub 
metalu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać deklaracje zgodności w rozumieniu 
odrębnych przepisów o systemie oceny zgodności. 

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy gromadzić w zamykanych 
pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l, które powinny być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub metalu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać deklaracje zgodności 
w rozumieniu odrębnych przepisów o systemie oceny zgodności. 
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§ 6. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ustawione na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, powinny 
być wykonane z materiałów ognioodpornych oraz mieć pojemność minimum 30 l. 

2. Warunki rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki lub worki powinny być ustawione na równej, utwardzonej i zabezpieczonej 
przed zbieraniem się wody oraz błota nawierzchni, 

2) pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych powinny być rozmieszczone w następujący sposób: 

a) przy przystankach komunikacyjnych powinien znajdować się co najmniej jeden 
pojemnik, 

b) w pasach dróg publicznych w odległości co najmniej 300 m od siebie, 

c) na pozostałych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odległości co 
najmniej 150 m od siebie. 

§ 7. Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) raz w roku w okresie od 1 maja do 30 września w miejscu odbioru odpadów należy 
przeprowadzać mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników, 

2) odpady można gromadzić aż do zapełnienia pojemnika, 

3) pojemniki należy domykać w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników 
atmosferycznych, 

4) pojemniki należy zabezpieczać przed zalaniem lub oblodzeniem, 

5) pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym poprzez 
wykonywanie koniecznych napraw w przypadku ich uszkodzenia, a w razie potrzeby, 
w tym zwłaszcza w razie utraty jego szczelności, poprzez wymianę pojemnika na 
nowy. 

§ 8. Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów: 

1) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w takim stanie, aby 
nie dochodziło do zalegania odpadów poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami 
lub workami, w tym poprzez systematyczne zamiatanie takich miejsc i zbieranie 
rozsypanych odpadów, 

2) odpady powinny być zbierane przez właścicieli nieruchomości w miejscach 
gromadzenia odpadów do pojemników lub worków spełniających wymogi określone 
w § 3, za wyjątkiem odpadów, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 8 i pkt 9, 

3) miejsca gromadzenia odpadów powinny umożliwiać bezpieczny, niezakłócony odbiór 
odpadów, 
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4) odpady, które nie są przeznaczone do odbioru, należy usuwać z miejsc gromadzenia 
odpadów. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

§ 9. 1. Odpadów komunalnych należy pozbywać się z nieruchomości w pojemnikach 
lub workach przeznaczonych do ich gromadzenia z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady: 

a) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w okresie od 
1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, a poza tym okresem raz na dwa 
tygodnie, 

b) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi raz na 
dwa tygodnie, 

c) z pozostałych nieruchomości – raz na miesiąc; 

2) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 31 marca raz 
na miesiąc, a poza tym okresem raz na dwa miesiące; 

3) papier, szkło – raz na miesiąc; 

4) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 
miesiąc; 

5) odpady zielone – w okresie od 1 marca do 30 listopada raz na dwa tygodnie; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku w okresie od 1 września do 
31 października; 

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – raz w roku w okresie od 1 marca do 
30 kwietnia. 

2. Zużytych baterii zbieranych i odbieranych w placówkach oświatowych oraz 
przeterminowanych leków z aptek należy pozbywać się raz na kwartał. 

3. Odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 
niekwalifikujących 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, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych, odpadów tekstyliów i odzieży, farb, tuszy, farb drukarskich, 
rozpuszczalników, klejów, lepiszczy, żywic, lamp fluorescencyjnych i innych odpadów 
zawierających rtęć oraz olejów silnikowych, przekładniowych, smarowych należy 
pozbywać się raz na pół roku. 

4. Pojemniki na odpady komunalne na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach publicznych powinny być opróżniane raz na tydzień. 
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§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki, worki 
przeznaczone do zbierania odpadów do godziny 600 w dniu odbioru danej frakcji przed 
posesję tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz kołowego. 

§ 11. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości ze zbiorników 
bezodpływowych powinno odbywać się raz na kwartał. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. W gospodarce odpadami komunalnymi przyjmuje się następujące zalecenia: 

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów, 

2) powtórne użycie, 

3) wykorzystywanie produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych, 

4) stosowanie produktów bez opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku 
i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów, 

5) wykorzystywanie bioodpadów przez mieszkańców w pierwszej kolejności we 
własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) zapewnienia stałego dozoru nad utrzymywanymi zwierzętami, 

2) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów ras uznawanych za 
agresywne, dodatkowo w kagańcu, 

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poprzez wrzucenie 
zanieczyszczeń w szczelnym opakowaniu do pojemników na odpady komunalne lub 
do specjalnych pojemników przeznaczonych na psie odchody. 

Rozdział 7. 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by 
nie mogły przedostać się na tereny przeznaczone do użytku publicznego. 

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości 
należy gromadzić w wydzielonym miejscu i zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się. 

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości: 
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1) zajęte pod budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem 
i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych, 

2) na których prowadzona jest działalność rolnicza lub działalność gospodarcza. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości należy obowiązkowo przeprowadzić raz 
w roku w miesiącu wrześniu lub październiku. 

Rozdział 9. 
Zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika lub worka 

§ 16. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi 
budynkami mieszkalnymi z obowiązku posiadania worka na odpady zielone, którzy 
podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu 
posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne. 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. Traci moc Uchwała nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 
19 października 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bojszowy". 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Marek Kumor 
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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tychach, na wniosek Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala 

Rozdział 1. 
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy 

§ 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gmina będzie zapewniała 
odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości następujących ilości i rodzajów odpadów 
komunalnych: 

1) każdej ilości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gromadzonych 
w pojemnikach 120 l lub 240 l; 

b) popiołu z palenisk domowych, gromadzonego w pojemnikach 120 l, 240 l 
lub workach 120 l; 

c) odpadów selektywnie zebranych w workach 120 l: 

- papieru, 

- metali, 

- tworzyw sztucznych, 

- szkła, 

- odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
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- bioodpadów, niestanowiących odpadów zielonych; 

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

2) maksymalnie czterech worków 120 l z odpadami zielonymi za wyjątkiem właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania 
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne. 

Rozdział 2. 
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy 

§ 2. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gmina będzie zapewniała 
odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości następujących rodzajów odpadów 
komunalnych w ilości określonej przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gromadzonych 
w pojemnikach 120 l, 240 l, 1100 l lub 7000 l; 

2) popiołu z palenisk domowych, gromadzonego w pojemnikach 120 l, 240 l 
lub workach 120 l; 

3) odpadów selektywnie zebranych w workach 120 l: 

- papieru, 

- metali, 

- tworzyw sztucznych, 

- szkła, 

- odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

- bioodpadów, 

- odpadów zielonych. 

Rozdział 3. 
Ilość odpadów komunalnych odbieranych w innych punktach 

§ 3. 1. Każdą ilość zużytych baterii odbiera się w placówkach oświatowych 
zaopatrzonych w specjalistyczne pojemniki. Miejsca zbiórki baterii zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bojszowy. 

2. Każdą ilość przeterminowanych leków odbiera się z aptek. 
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Rozdział 4. 
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

§ 4. Odpady komunalne odbiera się z następująca częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady: 

a) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w okresie od 
1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, a poza tym okresem raz na dwa 
tygodnie, 

b) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi raz na 
dwa tygodnie, 

c) z pozostałych nieruchomości – raz na miesiąc; 

2) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 31 marca raz 
na miesiąc, poza tym okresem raz na dwa miesiące; 

3) papier, szkło – raz na miesiąc; 

4) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 
miesiąc; 

5) odpady zielone – w okresie od 1 marca do 30 listopada raz na dwa tygodnie; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku w okresie od 1 września do 
31 października; 

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – raz w roku w okresie od 1 marca do 
30 kwietnia. 

Rozdział 5. 
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) 
jest czynny w godzinach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
bojszowy.pl         

2. Odpady do PSZOK mogą dostarczać wyłącznie właściciele nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy i posiadające karty z kodem kreskowym 
wygenerowanym w informatycznym Systemie PSZOK. 

3. W PSZOK odbierane są nieodpłatnie następujące rodzaje i ilości odpadów 
komunalnych: 

1) bez ograniczeń: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) odpady zielone, 
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g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) 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, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

m) odpady tekstyliów i odzieży, 

n) farby, tusze, farby drukarskie, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcze, żywice, 

o) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

p) oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe. 

2) z ograniczeniami: 

a) zużyte opony w ilości 4 sztuk/rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 300kg/ rok 
(kalendarzowy) dla danej nieruchomości. 

4. W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub 
odpady, których skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów 
komunalnych lub nie są odpadami zebranymi selektywnie. 

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do: 

1) rozładunku dostarczanych odpadów we własnym zakresie (za pomocą własnych 
narzędzi) w ściśle określone miejsce wskazane przez pracownika PSZOK; 

2) bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy, 
umieszczonego na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej Gminy Bojszowy. 

Rozdział 6. 
Inne wytyczne co do sposobu świadczenia usług 

§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, Gmina 
Bojszowy zapewni: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia popiołu z palenisk 
domowych; 

3) wyposażenie nieruchomości w worki na odpady zbierane w sposób selektywny; 

4) utrzymywanie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
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5) mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych zmieszanych raz w roku w okresie od 1 maja do 30 września. 

Rozdział 7. 
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług można zgłaszać telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. 

2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności: 

1) imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług; 

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

3) rodzaj odpadów, które nie zostały odebrane lub zostały odebrane w sposób 
niewłaściwy. 

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe 

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 
19 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Marek Kumor 
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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 6j ust. 3b oraz 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uzyskaniu opinii Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na wniosek 
Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 
uchwala, co następuje 

§ 1. Ustalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 180 zł za rok. 

§ 2. Ustalić stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 360 zł za rok. 

§ 3. Opłaty określone w § 1 i § 2 wnoszone są bez odrębnego wezwania z góry do 
15 stycznia każdego roku albo w terminie 15 dni od dnia powstania obowiązku 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli obowiązek 
ponoszenia opłaty powstał w trakcie roku. 

§ 4. Opłaty określone w § 1 i § 2 uiszcza się w gotówce w kasie Urzędu Gminy 
Bojszowy lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. 
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§ 7. Traci moc uchwała nr XL/283/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania tej opłaty. 

 

   
Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Marek Kumor 
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