
UCHWAŁA NR XVI/116/2015
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 17 grudnia 2015 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 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 6r ust. 2a, 2b, 3, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą 
nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala 
się, co następuje:

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

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą świadczone 
następujące usługi:

1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych;

2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier, 
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkła, odpady zielone oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych;

3) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje: papier, 
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkła, odpady zielone oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji z ogólnodostępnych pojemników („gniazd”),

4) przyjęcie odpadów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w § 3 uchwały, dostarczonych przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych opon w systemie zbiórek akcyjnych według ustalonego harmonogramu;

6) odbiór przeterminowanych leków z aptek oraz zużytych baterii i akumulatorów, z miejsc ich gromadzenia;

7) odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania;

8) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo 
niezamieszkałych, a także „gniazd”, w pojemniki, kontenery lub worki służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.

3. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-
3, które zostały umieszczone w pojemnikach, kontenerach lub workach.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,

b) dwa razy w każdym miesiącu kalendarzowym dla zabudowy jednorodzinnej z tym, że w okresie od 
kwietnia do października każdego roku - jeden raz na dwa tygodnie.
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2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkła, 
tworzywa sztuczne i metale:

a) jeden raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,

b) jeden raz na tydzień - w zabudowie wielorodzinnej, w której znajdują się pojemniki przeznaczone do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z tym, że w okresie od maja do września odpady z papieru, 
odpady wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale - dwa razy na tydzień.

3) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) dwa razy w roku w ramach zbiórek przeprowadzanych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem 
- dla budynków jednorodzinnych,

b) raz na dwa tygodnie w ramach zbiórek przeprowadzanych zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem - dla budynków wielorodzinnych.

4) odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji odbierane będą:

a) raz na tydzień - dla budynków wielorodzinnych,

b) raz w każdym miesiącu kalendarzowym dla zabudowy jednorodzinnej z tym, że w okresie od kwietnia 
do października każdego roku - jeden raz na dwa tygodnie.

§ 3. 1. Do utworzonego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach jego otwarcia, 
można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkła, tworzywa sztuczne i metal,

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) przeterminowane leki,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyte opony,

g) chemikalia,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Odpady dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być posegregowane. 
Odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje nieograniczoną ilość selektywnie zebranych 
odpadów pochodzących z terenu Gminy Pyskowice.

4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzi ewidencję osób oraz rodzaj i ilości odpadów 
przekazywanych do punktu.

5. Przyjmujący odpady pracownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wystawi 
dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, w formie 
pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

2. Zgłoszenie następuje w następującym trybie:

- ustnie do protokołu spisanego przez pracownika w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,

- elektronicznie na adres: sekap@pyskowice.pl,

- pisemnie, faksem lub przesyłką pocztową, na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2015r. 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.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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