
 

 

UCHWAŁA NR XVI/324/2020 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 czerwca 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 uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług 

przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gliwice i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera się każdą ilość 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane), 

2) papier, 

3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) meble i odpady wielkogabarytowe. 

2. Bioodpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą 

się nie więcej niż 2 lokale, w ilości 240 litrów co dwa tygodnie (pojemnik oraz worek o pojemności po 

120 litrów każdy). Pakiet worków w ilości 26 sztuk, odpowiadający liczbie dwutygodniowych cykli 

odbioru w ciągu roku kalendarzowego, zostanie dostarczony jednorazowo przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez właściciela nieruchomości. Pakiet 

worków może zostać wykorzystany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w trakcie planowanych 

26 odbiorów odpadów lub zgodnie z indywidualnymi potrzebami właściciela nieruchomości 

z zachowaniem harmonogramu odbioru odpadów, 
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2) w zabudowie jednorodzinnej gdzie prowadzone jest kompostowanie bioodpadów zgodnie z wymaganiami 

określonymi § 11 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice w ilości 120 litrów 

co dwa tygodnie, 

3) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 3 do 6 lokali, w ilości 240 litrów  raz 

w tygodniu, 

4) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 7 do 12 lokali, w ilości 480 litrów  

raz w tygodniu, 

5) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 13 do 24 lokali, w ilości 1100 litrów  

raz w tygodniu, 

6) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 24 lokali, w ilości 

nie większej niż  3300 litrów  raz w tygodniu. 

3. W przypadku bioodpadów, powstających w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych 

w zabudowie wielorodzinnej w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi 

związane z konserwacją zieleni lub inny podmiot na podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie 

odpadów należy do obowiązków tego podmiotu. 

4. Bioodpady pochodzące z terenów zielonych przynależących do budynków mieszkalnych, 

ale niezabudowanych tymi budynkami, właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest 

do zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Obowiązkiem przedsiębiorcy odbierającego odpady jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  oraz 

w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów takich jak: papier, szkło, bioodpady oraz tworzywa 

sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

2) w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

i bioodpadów oraz w worki do selektywnego zbierania odpadów takich jak: papier, szkło, bioodpady oraz 

tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

§ 3. 1.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, 

w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady – co najmniej raz na dwa tygodnie, zgodnie 

z harmonogramem przedsiębiorcy, 

2) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 3), 4) – co najmniej raz na dwa 

tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na zgłoszenie. Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych 

należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo do Urzędu Miejskiego w Gliwicach, który ustali termin 

odbioru nie dłuższy niż miesiąc od zgłoszenia. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 3 do 6 lokali: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady – co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy, 

2) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 3), 4) co najmniej raz na 2 tygodnie, 

zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy. 

3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: 

1) w budynkach, w których znajduje się od 7 do 12 lokali: 
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a) odpady niesegregowane (zmieszane)  – co najmniej 2 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy, 

b) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 3), 4) – co najmniej raz w tygodniu, 

zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy, 

c) bioodpady - raz w tygodniu, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy. 

2) w budynkach, w których znajduje się od 13 do 24 lokali: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane)  – co najmniej 3 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy, 

b) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 3), 4) – co najmniej raz w tygodniu, 

zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy, 

c) bioodpady - raz w tygodniu, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy, 

3) w budynkach, w których znajduje się więcej niż 24 lokale: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane)  – co najmniej 3 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy, 

b) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 3), 4) – co najmniej raz w tygodniu, 

zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy, 

c) bioodpady - raz w tygodniu, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem 

przedsiębiorcy. 

§ 4. 1.   Czyszczenie i dezynfekcję pojemników dla nieruchomości zamieszkałych wykonuje przedsiębiorca 

realizujący usługi transportu i zagospodarowania odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust. 1 świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 

do 22.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać luzem, zgodnie z przyjętym harmonogramem w miejscach 

z bezpośrednim dojazdem dla pojazdów firmy świadczącej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż 

przed godziną 6:00 w dniu odbioru. 

§ 5. 1.   Ustala się utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o., które świadczy usługi przyjmowania wybranych rodzajów odpadów komunalnych. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gliwicach przy 

ul. Rybnickiej (na terenie administrowanym przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. 

z o.o.) mieszkańcy mogą przekazywać bezpłatnie odpady komunalne wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt. 2 i 3 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi przyjmowania odpadów w dni 

robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 13.00. 

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy 

zgłaszać pisemnie, elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w kolejnym dniu roboczym 

po wystąpieniu nieprawidłowości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XIV/234/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 rok, 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, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 
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