
UCHWAŁA NR IX/63/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia 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, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6 r ust. 2 a, ust. 3 b, ust. 3 c, ust. 3 d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 
zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1) z nieruchomości zamieszkałych odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne 
gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,

2) z nieruchomości niezamieszkałych odbiera odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) nieruchomość, z uwzględnieniem jej rodzaju, zostanie wyposażona w następujące urządzenia przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów:

a) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki szkła,

b) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki plastiku, metalu, makulatury 
i opakowań wielomateriałowych,

c) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji,

d) pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu paleniskowego o pojemności:

- 120 l. dla zabudowy jednorodzinnej,

- 240 l. dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych,

- 1100 l. dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

4) nieruchomość zostanie wyposażona w następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3568



a) w nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej o minimalnej wymaganej pojemności 
określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów,

b) w nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej zgodnie ze złożonym do Urzędu 
Miasta Pszów zapotrzebowaniem przedstawionym przez zarządcę budynku,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych zgodnie z danymi wynikającymi z przedłożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) będzie prowadzone 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,

6) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie prowadzone 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) szkło,

b) plastik,

c) metal,

d) papier,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

g) odpady wielkogabarytowe

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) popiół paleniskowy,

7) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie w okresie kwiecień-październik oraz raz w miesiącu 
w okresie listopad-marzec

b) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne - raz 
w tygodniu,

c) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe - 3 razy w tygodniu,

8) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właściciela nieruchomości 
niezamieszkałej będzie prowadzone z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanych przez właściciela 
nieruchomości ilości powstających odpadów, nie częściej jednak niż:

a) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz w miesiącu;

b) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób – 1 raz w tygodniu;

9) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- szkło - raz w miesiącu,

- plastik, metal, papier, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co 2 tygodnie w okresie kwiecień-październik oraz raz 
w miesiącu w okresie listopad-marzec,

- popiół paleniskowy - raz w miesiącu w okresie listopad-marzec,

- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz do roku w okresie od lipca 
do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub telefoniczne, według 
harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady,

b) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne:
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- szkło - raz w tygodniu,

- plastik, metal, papier, opakowania wielomateriałowe - raz w tygodniu,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - raz w tygodniu,

- popiół paleniskowy - raz w tygodniu,

- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz do roku w okresie od lipca 
do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub telefoniczne, według 
harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady,

c) w zabudowie wielolokalowej zarządznej przez spółdzielne mieszkaniowe:

- szkło - raz w tygodniu,

- plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 3 razy w tygodniu,

- popiół paleniskowy - raz w tygodniu,

- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu.

10) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej 
będzie prowadzone z następującą częstotliwością

- szkło - raz w miesiącu,

- plastik, metal, papier, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co 2 tygodnie w okresie kwiecień-październik oraz raz 
w miesiącu w okresie listopad-marzec,

- popiół paleniskowy - raz w miesiącu w okresie listopad-marzec,

- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz do roku w okresie od lipca do 
października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub telefoniczne, według 
harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady,

§ 2. Ustalonego przez podmiot odbierający odpady i zatwierdzony przez Urząd Miasta Pszów 
harmonogram zawierający informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Pszów 
zostaje podany w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miasta Pszów 
(www.pszow.pl).

§ 3. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:

1) Punkt selektywnego zbierania odpadów, którego adres i godziny świadczenia usług zostaje podany 
w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miasta Pszów (www.pszow.pl) 
świadczy usługi w zakresie przyjmowania nieograniczonej ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym 
o których mowa w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały

2) Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny.

3) Właściciel nieruchomości umieszcza dostarczony odpad w odpowiednim kontenerze wskazanym przez 
pracownika punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
należy zgłaszać do Urzędu Miasta Pszów w formie pisemnej, z możliwością przekazania za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@pszow.pl lub poczty na adres Urzedu Miasta 
Pszów, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie

Czesław Krzystała

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3568_______________________________________________________________________________________________________________


		2015-07-02T08:36:47+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




