
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/735/18 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony 

Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. 1. W § 1 ustęp 1 uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, zwanej dalej Uchwałą wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) punkt 7 tabeli otrzymuje następujące brzmienie: 

„Lp. Rodzaj odpadów Sposób zbierania odpadów 

zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna 

7) odpady ulegające biodegradacji, 

w tym odpady zielone i inne 

bioodpady 

bioodpady – pojemniki 

spełniające wymagania 

określone w § 7; odpady zielone 

– worki foliowe spełniające 

wymagania określone w § 7, 

pojemniki ustawione w Punktach 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

bioodpady – pojemniki lub 

worki spełniające wymagania 

określone w § 7; odpady zielone 

– worki foliowe spełniające 

wymagania określone w § 7, 

pojemniki ustawione 

w Punktach Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

Komunalnych” 

2) uchyla się punkt 8 tabeli. 

2. § 4 ustęp 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Odpady komunalne należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub 

workach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.”. 

3. W § 7 Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) ustęp 1 punkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2018 r.

Poz. 744



„1) na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki, 

o których mowa w § 4 ust. 2 o minimalnej pojemności 1100 l;”; 

2) ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Ustala się następującą kolorystykę i nazewnictwo pojemników i worków foliowych: 

1) kolor niebieski dla frakcji odpadów w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; oznaczenie napisem: „PAPIER”; 

2) kolor zielony dla frakcji odpadów w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; oznaczenie napisem: „SZKŁO”; 

3) kolor żółty dla frakcji w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe; oznaczenie napisem: „TWORZYWA SZTUCZNE 

I METALE”; 

4) kolor brązowy: dla frakcji w skład których wchodzą odpady zielone gromadzone w workach; 

oznaczenie napisem: „BIO” lub „ODPADY ZIELONE”; dla frakcji w skład których wchodzą 

bioodpady w postaci odpadów kuchennych gromadzone w pojemnikach lub workach – oznaczenie 

napisem „BIOODPADY” lub „ODPADY KUCHENNE”; 

5) kolor czarny lub szary dla frakcji w skład których wchodzi popiół z palenisk domowych; 

oznaczenie napisem: „POPIÓŁ”.”; 

3) ustęp 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Dopuszcza się gromadzenie w jednym pojemniku lub worku przeznaczonym na: 

1) PAPIER – odpadów takich jak: gazety, książki, zeszyty, prospekty, torby papierowe, kartonowe 

pudełka i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami; 

2) TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – odpadów takich jak: butelki plastikowe po napojach, 

opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, opakowaniach 

wielomateriałowe po produktach spożywczych, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, 

metale i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami; 

3) SZKŁO – odpadów takich jak: słoiki, butelki i inne opakowania szklane bez względu na ich 

kolorystykę; 

4) BIO lub ODPADY ZIELONE – odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście, 

kwiaty, trociny, kora drzew); 

5) BIOODPADY lub ODPADY KUCHENNE – odpadów spożywczych i kuchennych w postaci 

pozostałości produktów pochodzenia, roślinnego, warzyw i owoców.”. 

4. W § 10 Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) ustępy 1-3 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„1. Pojemniki służące do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej 

zawierające papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, winny być opróżniane z częstotliwością 

gwarantującą nieprzepełnianie pojemników. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być 

mniejsza niż dwa razy w miesiącu. 

2. Worki lub pojemniki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej 

lub na terenie nieruchomości niezamieszkałych zawierające papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, 

winny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu. 
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3. Pojemniki służące do selektywnego gromadzenia odpadów z nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zawierające papier, tworzywa sztuczne 

i metale, szkło, winny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż co dwa tygodnie w okresie od 

01 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca.”; 

2) po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a. w brzmieniu: 

„4a. Częstotliwość pozbywania się bioodpadów (odpadów kuchennych) nie może być mniejsza niż: 

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu w okresie od 

01 kwietnia do 30 września i jeden raz w tygodniu w okresie od 01 października do 31 marca; 

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – co dwa tygodnie; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu; 

4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, co dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie 

od 01 listopada do 31 marca.”. 

5. § 14 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości winien przekazywać odpady 

komunalne zmieszane i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obsługującej region gospodarki odpadami 

komunalnymi, w którym położona jest gmina Tychy. W przypadku, gdy uległa ona awarii lub 

nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn odpady należy przekazać do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, w którym znajduje się gmina Tychy. W każdym 

przypadku odpady należy przekazywać do instalacji o mocy zapewniającej pełne przetworzenie 

odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 marca 2018 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Tychy 

 

 

mgr Maciej Gramatyka 
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