
 

 

OBWIESZCZENIE NR 9/2022 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dotyczącej 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 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XXXII/364/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z 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 (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2021 r., poz. 1998), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXXIV/423/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 3563); 

2) uchwałą Nr XL/496/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7636); 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXIV/423/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”; 

„§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.”; 

2) § 2 i § 3 ust. 1 uchwały Nr XL/496/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 09 maja 2022 r.

Poz. 3297



„§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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Załącznik do obwieszczenia Nr 9/2022 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

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 
(tekst jednolity) 

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 2022 r., poz. 559, 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 2021 r., poz. 888, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy 

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

z 2019 r., poz. 1461), 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 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 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) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) bioodpady; 

9) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

10) popiół. 

2. W pojemnikach i workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zbierać: 

1) w pojemnikach i workach przeznaczonych na „PAPIER": 

a) należy zbierać: 

- opakowania z papieru lub tektury, 

- gazety i czasopisma, 

- katalogi, prospekty, foldery, 
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- papier szkolny i biurowy, 

- książki i zeszyty, 

- torebki papierowe, 

- papier pakowy; 

b) nie wolno wrzucać do tych pojemników i worków następujących odpadów: 

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 

- papieru powlekanego folią i kalki, 

- kartonów po mleku i napojach, 

- pieluch jednorazowych i podpasek, 

- pampersów i podkładów, 

- worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

- tapet, 

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

2) w pojemnikach i workach przeznaczonych na „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE": 

a) należy zbierać: 

- plastikowe butelki po napojach, 

- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia 

naczyń, itp.), 

- opakowania po produktach spożywczych, 

- plastikowe zakrętki, 

- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 

- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

- styropian opakowaniowy, 

- puszki po napojach, sokach, 

- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 

- złom żelazny i metale kolorowe, 

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 

- folię aluminiową, 

- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe; 

b) nie wolno wrzucać do tych pojemników i worków następujących odpadów: 

- butelek i pojemników z zawartością, 

- strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, 

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

- nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach, 

- zużytych baterii i akumulatorów, 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- części samochodowych, 
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- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

c) zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka lub pojemnika; 

3) w pojemnikach i workach przeznaczonych na „SZKŁO": 

a) należy zbierać: 

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

- butelki po napojach alkoholowych, 

- szklane opakowania po kosmetykach; 

b) nie wolno wrzucać do tych pojemników i worków następujących odpadów: 

- szkła stołowego - żaroodpornego, 

- ceramiki, doniczek, 

- zniczy z zawartością wosku, 

- żarówek i świetlówek, 

- szkła kryształowego, 

- reflektorów, 

- nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach, 

- termometrów i strzykawek, 

- monitorów i lamp telewizyjnych, 

- szyb okiennych i zbrojonych, 

- szyb samochodowych, 

- luster i witraży, 

- fajansu i porcelany, 

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

c) zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła; 

4) w pojemnikach przeznaczonych na „BIOODPADY": 

a) należy zbierać: 

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 

- trawę, liście, kwiaty, rośliny doniczkowe, 

- trociny z obróbki i cięcia drewna, 

- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

- resztki jedzenia; 

b) nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących odpadów: 

- kości zwierząt, 

- surowego mięsa, 

- oleju jadalnego, 

- odchodów zwierząt, 

- popiołu z węgla kamiennego, 

- leków, 

- drewna impregnowanego, 

- płyt wiórowych i pilśniowych MDF, 
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- ziemi i kamieni, 

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

5) w pojemnikach przeznaczonych na „POPIÓŁ": 

a) należy zbierać: 

- popiół z palenisk domowych; 

b) nie wolno wrzucać do tych pojemników żadnych innych odpadów. 

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne innych 

frakcji odpadów, poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną 

nieodpowiednie frakcje odpadów odebrane zostaną jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

(w terminie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych). 

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

z następującą częstotliwością: 

1) z terenu osiedli bloków wielorodzinnych: 

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oraz 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz na tydzień, 

c) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy w tygodniu, w pozostałym okresie - 

raz na tydzień. 

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

jednorodzinnych: 

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

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie, 

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

d) 1) popiół - w okresie od 1 listopada do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie, w miesiącu kwietniu, maju, 

wrześniu i październiku raz w miesiącu, 

e) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym 

okresie - jeden raz na cztery tygodnie. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

4. Odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie 

z harmonogramem z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 2 ust. 1. 

5. 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. 

                                                      
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XL/496/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7636), która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. 
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6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winny być 

wystawione w miejscach określonych w § 2 ust. 5 w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do 

godziny 7:00. 

7. 2) W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 1 pkt 1-8 jest konieczne poza 

harmonogramem, właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może je dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt. Dodatkowo 

w przypadku małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można również pozbywać 

się go wrzucając do pojemników usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. 

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

we wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 17:00, w środę w godzinach od 12:00 do 20:00 oraz 

w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów będą odbierane 

następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyte opony w ilości do 8 sztuk na rok na daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości 

wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu; 

12) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy; 

13) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy w ilości do 200 kg na rok na daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości 

wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu; 

14) tekstylia i odzież; 

15) 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; 

16) 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) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/423/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 maja 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 3563), która weszła w życie od 7 czerwca 2021 r. 
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XL/496/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7636), która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. 
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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 

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. 
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