
 

 

UCHWAŁA NR XXV/185/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych 

i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę 

odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, o których mowa 

w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.  

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane:  

a) nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,  

b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.  

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

tworzywa sztuczne i metal:  

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,  

b) niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  

a) dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzanych zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem - dla budynków jednorodzinnych,  
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b) raz w miesiącu w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzanych zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem - dla budynków wielorodzinnych.  

4) odpady zielone ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do listopada, zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu - dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.  

§ 4. 1. Ustala się, utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny:  

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,  

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji,  

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

d) przeterminowane leki,  

e) zużyte baterie i akumulatory,  

f) zużyte opony,  

g) chemikalia.  

3. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać za odpłatnością odpady 

budowlane i rozbiórkowe.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  

  

 

Przewodnicząca Rady  

 

 

mgr inż. Jolanta Drozd 
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