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UCHWAŁA NR XXIX/325/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rybniku,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje :
Rozdział 1.
Sposób i zakres świadczenia usług
§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się w każdej ilości, bezpośrednio z nieruchomości, następujące frakcje
odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) metal,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady - z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) żużel i popiół.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
zostaną wyposażeni w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 26.
3. W przypadku kiedy na nieruchomości powstają bioodpady oraz odpady żużla i popiołu, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania tej
frakcji odpadu.
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4. Przedsiębiorca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób
selektywny z terenu nieruchomości.
5. W przypadku kiedy będzie potrzebna większa niż określona w ust. 4 ilość worków do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł odebrać je w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”.
6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny, będą traktowane
i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 2. 1. Określa się następującą częstotliwość świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych dla
nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – w okresie od kwietnia do października 1 raz
na 2 tygodnie, w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu,
2) odpady zbierane w sposób selektywny za wyjątkiem bioodpadów:
- żużel i popiół w okresie od października do kwietnia – 1 raz w miesiącu,
- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu.
2. Określa się następującą częstotliwość świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych dla
nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz w tygodniu,
2) odpady zbierane w sposób selektywny takie jak:
- bioodpady w okresie od kwietnia do października – 2 razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach 1 raz
w tygodniu,
- żużel i popiół – w okresie od października do kwietnia – 1 raz w tygodniu,
- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na
2 tygodnie.
3. Odbieranie bioodpadów z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi odbywać się będzie zgodnie z częstotliwością określoną w § 2 ust. 1 pkt 1 w ilości
maksymalnie 2 pojemników, natomiast z nieruchomości, których właściciele kompostują bioodpady w ilości
1 pojemnika.
4. Bioodpady wytworzone w ilości większej niż wskazana w ust. 3, właściciel nieruchomości może we
własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
5. Dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów wymienionych
częstotliwością w zależności od stopnia zapełnienia worka/pojemnika.

w ust. 1 pkt 2 z mniejszą

6. Określa się następującą częstotliwość świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) dla ogrodów działkowych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do października –
1 raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach - 1 raz w miesiącu,
b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,
2) dla targowisk:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - 1 raz w tygodniu,
b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,
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3) dla cmentarzy:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie i nie częściej niż
1 raz w tygodniu,
b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie,
4) dla pozostałych nieruchomości - niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne i odpady zbierane
w sposób selektywny – 1 raz w miesiącu,
5) dla pojemników (koszy ulicznych) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych – 1 raz w tygodniu,
7. Ustala się następującą częstotliwość odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – 2 razy
w roku, po 1 razie na każde półrocze,
2) z terenu nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami wielolokalowymi – 1 raz w miesiącu.
8. Ustala się, że odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenów nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie poprzez dostarczenie we
własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 3. Na pisemny wniosek właściciela nieruchomości lub zarządcy nieruchomości, dopuszcza się możliwość
zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, wyłącznie z:
1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
2) nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej lub wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, będą przyjmowane następujące frakcje
odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) 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,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) tekstylia i odzież.
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 13 przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ilości do 4 sztuk na rok:
1) z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
3) z nieruchomości niezamieszkałej.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 14 przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ilości do 1 tony na rok:
1) z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
3) z nieruchomości niezamieszkałej.
4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
5. PSZOK znajduje się w Czerwionce-Leszczynach, w dzielnicy Leszczyny, przy ul. Polnej 6 i świadczy
usługi:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700,
2) w soboty od godziny 900 do 1300, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywane będą do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych w celu przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, poprzez ich sortowanie lub
kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku, w tym do recyklingu, będą unieszkodliwiane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Rozdział 4.
Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług
§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
właściciel nieruchomości powinien zgłosić informacje o nieprawidłowościach niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia zdarzenia, będącego podstawą zgłoszenia.
2. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 można dokonywać:
1) telefonicznie,
2) pisemnie – na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – go@czerwionka-leszczyny.com.pl.
3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 należy podać co najmniej:
1) dane osoby zgłaszającej zdarzenie,
2) opis, miejsce i datę zdarzenia.
4. W przypadku zgłoszeń nadanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe
o zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data stempla pocztowego.
5. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o którym
mowa w ust. 1 zostaną pozostawione bez rozpoznania, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2804 z późniejszymi
zmianami).
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda

