
 

 

UCHWAŁA NR VII/75/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Bytomia  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 

3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 

r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. 

zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjąć szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

będący jej integralną częścią.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu  

 

 

Jerzy Rogowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lutego 2013 r.

Poz. 1129



Załącznik do Uchwały Nr VII/75/12   

Rady Miejskiej w Bytomiu   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

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

odpadami komunalnymi będą odbierane odpady komunalne w ilości do 414 kg/rok od jednej zamieszkałej na 

terenie nieruchomości osoby.  

§ 2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podlegać będą 

odbiorowi z:  

1) miejsc zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (zbieranie u źródła):  

a) odpady zmieszane,  

b) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych,  

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

d) odpady zielone (sezonowo, wg harmonogramu określonego przez Urząd Miejski w Bytomiu),  

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe (po zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zamiaru 

skorzystania z odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4),  

f) odpady budowlane i rozbiórkowe (po zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zamiaru skorzystania 

z odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5);  

2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 3. 1. Określa się w następujący sposób częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1) odpady zmieszane:  

a) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,  

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy 

wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,  

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;  

2) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych:  

a) jeden raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,  

b) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób 

i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,  

c) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;  

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:  

a) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,  

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy 

wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,  

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b.  
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2. Odpady komunalne obejmujące:  

1) odpady zmieszane;  

2) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych;  

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

  

będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wg ustalonego przez przedsiębiorcę 

harmonogramu wywozu odpadów. Harmonogram zatwierdzany przez Urząd Miejski w Bytomiu przekazywany 

będzie właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram podlegać będzie 

publikacji przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl.  

3. Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy sezonowo 

w okresie od marca do listopada, po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie 

Miejskim w Bytomiu, zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być 

zebrane w pojemnikach lub workach.  

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 

zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawierającym dane 

właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być zebrane w pojemnikach lub workach.  

6. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości powinien zapewnić swobodny dostęp do zebranych 

odpadów. Brak wywozu odpadów spowodowany brakiem możliwości dojazdu lub dostępu do zebranych 

odpadów nie będzie traktowany jako brak realizacji przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości.  

§ 4. 1. Świadczenie usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizowane będzie 

poprzez stały i mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2. W stałym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:  

1) przeterminowane leki;  

2) przeterminowane chemikalia;  

3) zużyte baterie i zużyte akumulatory;  

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

7) zużyte opony;  

8) odpady zielone;  

9) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;  

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

3. W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:  

1) przeterminowane leki;  
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2) przeterminowane chemikalia;  

3) zużyte baterie i zużyte akumulatory;  

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

5) zużyte opony.  

4. Lokalizacja stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram 

funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane 

mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl.  

5. Właściciele nieruchomości odpady, o których mowa ust. 2 i ust. 3 dostarczać będą do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie.  
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