
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/364/17 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 23 marca 2017 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 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z terenu nieruchomości będą 

odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) popiół; 

9) pozostałe odpady komunalne. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone 

z następującą częstotliwością: 

1) z terenu osiedli bloków wielorodzinnych: 
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a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe odpady komunalne – dwa 

razy w tygodniu, 

2) z terenu nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym oraz nieruchomości 

jednorodzinnych: 

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - jeden raz na cztery tygodnie, 

b) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na pół roku, 

d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie 

jeden raz na osiem tygodni. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać je będzie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym. 

3. Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych zgodnie z harmonogramem 

z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 2 ust. 1. 

4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 

wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie bezpośrednio 

sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie 

bramy lub furtki wejściowej, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki 

wywozowej. 

5. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w ww. miejscach w dniu 

odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7:00. 

6. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 1 pkt 1 - 7 jest konieczne poza 

harmonogramem, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 3. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca 

w godzinach od 8:00 do 13:00. 

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyte opony; 

11) odpady zielone, w ilości do 200 kg na rok na daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości 

wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu; 

12) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów 

zielonych; 
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13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 1 Mg na rok na daną 

nieruchomość. W przypadku nieruchomości wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego 

samodzielnego lokalu. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia 

zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług do siedziby Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy  

ul. Rynek 2 w formie: 

- pisemnej, 

- telefonicznej - nr tel. (32) 449-39-89 

- elektronicznej na adres: gk@pszczyna.pl. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę, 

miejsce i opis zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 6. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 2016 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 (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2943). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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