
 

 

UCHWAŁA NR 233/XLIII/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 28 sierpnia 2017 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3, 3 b, 3 c, 3 d, art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Blachowni 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów 

komunalnych, z obszaru w granicach administracyjnych Gminy Blachownia, od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Gmina Blachownia przejmuje od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów oraz realizuje go w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą przekazywać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzonego przez Gminę Blachownia, każdą ilość 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, z ograniczeniem ilościowym dotyczącym odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z nieruchomości odbierane są wytworzone 

w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
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5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbierane są przez PSZOK wytworzone 

w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

10) zużyte opony, 

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy 

odbierać z nieruchomości z częstotliwością: 

1) w okresie od 01 kwietnia do 31 października: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

2) w okresie od 01 listopada do 31 marca: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej, niż co 4 tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

2. Odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy odbierać 

z nieruchomości z częstotliwością: 

1) w okresie od 01 kwietnia do 31 października: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

2) w okresie od 01 listopada do 31 marca: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej, niż co 4 tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe: 
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a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy 

odbierać, co najmniej raz na kwartał. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości łącznej nie większej niż 3 m
3
 

w ciągu roku, niestanowiące odpadów pochodzących z robót budowlanych wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz odpadów zawierających 

azbest, należy odbierać nie więcej niż dwa razy w ciągu roku, po zakończeniu prac budowlanych i zgłoszeniu 

przez właściciela zapotrzebowania na pojemniki przeznaczone do odbioru tego typu odpadów, na ustalonym 

przez Gminę formularzu. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy mogą, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru 

(z zastrzeżeniem § 3 ust. 5), oddawać do PSZOK bez ograniczeń ilościowych, zebrane w sposób selektywny 

odpady komunalne z papieru, szkła, metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przy czym 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w ilości jednorazowej 

nie większej niż 5 worków o pojemności 120 litrów. 

2. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

organizują we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. W PSZOK ustawia się pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych. 

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne 

przepisy w zakresie gospodarki odpadami. 

5. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 2 

ust. 2 odpadów. 

6. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oddający odpady do PSZOK: 

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika 

obsługi punktu, 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, osoba dostarczająca odpady 

jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami 

prawa. 

7. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK Gmina Blachownia podaje do publicznej 

wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, 

właściciel nieruchomości, powinien dokonać w terminie 1-go dnia roboczego, licząc od dnia zaistnienia 

zdarzenia, zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Miejski – właściwą komórkę zajmującą się gospodarką 

odpadami komunalnymi; 

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę, 

miejsce i opis zaistnienia faktu, o którym mowa w ust.1. 

3. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściciel nieruchomości powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub pisemnie 

do Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni z siedzibą przy ul. Miodowej 4a: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie pod numerem 34 327-03-70. 
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§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 87/XV/2015 Rady Miejskiej 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni 

 

 

Edyta Mandryk 
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