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UCHWAŁA NR XXIII/282/20
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, na wniosek Prezydenta
Miasta Zawiercie
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Zawiercie,
2) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) sposób rozpowszechniania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
§ 2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rachunek Gminy
Zawiercie:
1) nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru
odpadów komunalnych w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) odpady określone w § 3 ust. 1 odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych;
3) odpady określone w § 6 ust. 4 przyjmowane będą do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są:
1) papier;
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2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) popiół;
9) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zawiercie.
3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
5. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki i worki przed nieruchomość w dniu odbioru.
6. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych odpady zbierane są z miejsc wskazanych przez
zarządzającego nieruchomością, przy czym o ile miejsce gromadzenia odpadów (i ich odbioru) nie znajduje się
na nieruchomości zarządzanej przez zarządcę – ich odbiór następuje po przekazaniu pisemnej informacji
o lokalizacji punktu gromadzenia odpadów/odbioru.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy wielorodzinnej:
1) W przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na
tydzień;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
c) papier – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
d) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
f) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu.
3. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy jednorodzinnej:
1) W przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu, natomiast w okresie letnim od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
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c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
d) bioodpady– w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu – za wyjątkiem nieruchomości, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów
w przydomowych kompostownikach;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku: wiosną i jesienią.
f) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie.
4. Ustala się częstotliwość pozbywania się z nieruchomości niezamieszkałych powstałych na nich odpadów
komunalnych:
1) w przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
c) papier – nie rzadziej na jeden raz na dwa miesiące;
d) bioodpady - częstotliwość dostosowana do potrzeb, jednak w okresie letnim od 1 kwietnia do
31 października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie.
3) W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) w przypadku koszy ulicznych - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
b) w przypadku odpadów komunalnych z cmentarzy:
- w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) - nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
- poza okresami świąt – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
c) w przypadku organizacji imprez masowych - organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać
odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
5. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia
termin ich odbioru z przedsiębiorcą za dodatkową opłatą.
6. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, jest
konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości
zamieszkałej może je samodzielnie na własny koszt dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
7. Przedsiębiorca odbierał będzie odpady umieszczone w pojemnikach należących do właścicieli
nieruchomości lub w pojemnikach bądź workach dostarczonych przez przedsiębiorcę, który będzie świadczył
usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne można
również umieścić w workach, których nie dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne,
o kolorystyce zgodniej z kolorem przewidzianym dla danej frakcji odpadów.
8. Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
wyposaży te nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne.
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9. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym w okresie od 1 maja do
30 września należeć będzie do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i transportu odpadów
komunalnych. Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników w szczególności pojemników na bioodpady oraz
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będzie wynosiła minimum 1 raz w miesiącu w okresie od
1 maja do 30 września.
10. W pozostałym okresie utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
należeć będzie do właściciela/zarządcy nieruchomości. Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników,
w zależności od warunków atmosferycznych, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Dopuszcza się wykonanie mycia
i dezynfekcji pojemników przez podmioty działające na zlecenie właściciela/zarządcy nieruchomości.
§ 5. 1. Dni oraz godziny odbioru odpadów komunalnych określone zostaną w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych, który opracowany zostanie przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru
odpadów komunalnych.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony na każdą nieruchomość zamieszkałą
(domy jednorodzinne) oraz zarządcom nieruchomości wielorodzinnych przez przedsiębiorcę świadczącego
usługę odbioru odpadów komunalnych.
3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (dla nieruchomości jednorodzinnych oraz dla
nieruchomości wielorodzinnych) będzie również zamieszczony na stronie internetowej przedsiębiorcy
świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zawiercie,
a także
na
stronie
internetowej
Referatu
Gospodarki
Komunalnej
www.czystagmina.zawiercie.eu
§ 6. 1. Na terenie Gminy Zawiercie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
tzw. PSZOK.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez przedsiębiorcę, z którym
została podpisana stosowna umowa.
3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dostępna będzie na stronie internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu .
4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą dostarczać, w ramach
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady powstałe na nieruchomościach
zamieszkałych, w tym:
1) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) 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,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) inne odpady niebezpieczne, w tym: oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje,
detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki, z wyłączeniem azbestu,
m) odzież i tekstylia,
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n) styropian opakowaniowy dużych rozmiarów,
o) popiół,
p) zużyte opony,
q) odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające azbestu),
r) styropian budowlany,
s) wełna mineralna,
t) papa odpadowa.
2) Odpady wymienione w ust. 4 pkt. 1 lit od a) do o) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych będą przyjmowane bez limitu.
3) Odpady wymienione w ust. 4 pkt. 1 lit. od p do t) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych będą przyjmowane w ilościach limitowanych:
a) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych nieruchomościach zamieszkałych w ilości do
8 szt. na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnych na rok
należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych (z zabudowy
jednorodzinnej lub wielorodzinnej) w ilości do 240 kg rocznie na mieszkańca. Możliwe jest również
odpłatne zamówienie usługi odbioru odpadów tego rodzaju przez uprawnionego przedsiębiorcę lub
oddanie ilości przekraczającej limit do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, za
dodatkową opłatą. Odpady remontowo – budowlane dostarczane na Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe lub podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, nie będą traktowane, jako odpady komunalne wytworzone
w nieruchomościach zamieszkałych i nie będą przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych,
c) styropian budowlany, wełnę mineralną, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, w ilości do 10 kg
rocznie na mieszkańca, należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Możliwe jest również odpłatne zamówienie usługi odbioru odpadów tego rodzaju przez
uprawnionego przedsiębiorcę lub oddanie ilości przekraczającej limit do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, za dodatkową opłatą.
d) papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych, w ilości do 20 kg rocznie na mieszkańca,
należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Możliwe
jest również odpłatne zamówienie usługi odbioru odpadów tego rodzaju przez uprawnionego
przedsiębiorcę lub oddanie ilości przekraczającej limit do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, za dodatkową opłatą.
5. Do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uprawnieni są mieszkańcy
Gminy Zawiercie uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Gminy
Zawiercie. Aby właściciel nieruchomości/mieszkaniec mógł oddać odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, należy potwierdzić zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie poprzez między
innymi: potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
potwierdzenie zapłaty opłaty za odpady komunalne, natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych
okazanie się naliczeniem czynszu za mieszkanie, w którym wyszczególniona będzie opłata za wywóz odpadów.
6. Przekazując odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkaniec zapewnia:
1) transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt w godzinach pracy punktu;
2) przestrzeganie regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wywieszonego na
tablicy ogłoszeń punktu i podanego do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
Gminy Zawiercie;
3) należyte zabezpieczenie i izolację odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
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4) oznaczenie odpadów niebezpiecznych należycie opakowanych w sposób szczelny umożliwiający
identyfikację odpadów w chwili przekazania.
7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności
gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych.
8. Pracownicy obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mają prawo odmówić
przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 4 pkt. 1. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do
ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, mieszkańcy mogą złożyć reklamację do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego:
1) pisemnie,
2) elektronicznie na adres e-mailowy: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.czystagmina.zawiercie.eu .
2. Reklamacja powinna zawierać, dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko,
adres zamieszkania, nr telefonu), szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia oraz,
w przypadku reklamacji złożonej pisemnie, czytelny podpis osoby składającej reklamację.
3. Reklamacja, która nie będzie zawierała danych określonych w ust. 2, nie zostanie rozpatrzona.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Składający reklamację zostanie powiadomiony
o załatwieniu sprawy w formie pisemnej w przypadku złożenia skargi w formie pisemnej lub elektronicznie
w przypadku złożenia skargi elektronicznie.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 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 uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXII/201/16 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Chawuła

