
 

 

UCHWAŁA NR XII/6/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 24 września 2020 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w zw. z art. 6r ust. 3, 3a-d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),  po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,  na wniosek Burmistrza 

Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Bieruń, odbierane będą bezpośrednio sprzed tych nieruchomości 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) metale, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) popiół i żużel, 

8) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej bioodpady, 
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9) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

2. W ramach uiszczanej opłaty przez właściciela nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie gminy Bieruń, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 

1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-6 oraz pkt 8-10, 

3) przeterminowane leki i chemikalia, 

4) odpady niebezpieczne, 

5) zużyte baterie i akumulatory, 

6) zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/nieruchomość/rok, 

7) odpady tekstyliów i odzieży, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 tona/ nieruchomość/ rok. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za wyjątkiem 

odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 2 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 10. 

4. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 9 odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez 

przedsiębiorstwo odbierające odpady w okresie od kwietnia do września bezpośrednio sprzed nieruchomości 

w ilości nie większej niż 4 worki raz w miesiącu (budynki mieszkalne  jednorodzinne oraz nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe) oraz z punktów odbioru odpadów w ilości nie większej niż 2 pojemniki raz w miesiącu 

(budynki wielolokalowe). 

5. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 9 odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez 

przedsiębiorstwo odbierające odpady w okresie od października do listopada bezpośrednio sprzed 

nieruchomości w ilości nie większej niż 6 worków raz w miesiącu (budynki mieszkalne  jednorodzinne oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz z punktów odbioru odpadów w ilości nie większej niż 3 pojemniki raz 

w miesiącu (budynki wielolokalowe). 

6. W ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie gminy Bieruń, gmina zapewni właścicielom pojemniki i worki służące do zbierania 

odpadów komunalnych wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 1-9 oraz dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie 

mycia i dezynfekcji pojemników zgodnie z harmonogramem. W pozostałym okresie utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym należy do właściciela nieruchomości. 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone zgodnie 

z harmonogramem oraz z następującą częstotliwością: 

1) z terenu nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi : 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 6 gromadzone oddzielnie 

w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
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c) popiół i żużel –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia 

i nie rzadziej niż raz na miesiąc w pozostałym okresie, 

d) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2) z terenu nieruchomości zabudowanej nieruchomościami wielolokalowymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, 

b) selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6 gromadzone oddzielnie 

w odpowiednich pojemnikach do selektywnej zbiórki –  nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) popiół i żużel –  nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

e) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy –  nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

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

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 marca do 30 listopada i nie rzadziej niż raz w miesiącu w pozostałym okresie, 

b) selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 6 gromadzone oddzielnie 

w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 marca do 30 listopada i nie rzadziej niż raz w miesiącu w pozostałym okresie, 

c) popiół i żużel –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia 

i nie rzadziej niż raz na miesiąc w pozostałym okresie, 

d) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada i nie rzadziej niż 

raz w miesiącu w pozostałym okresie, 

e) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy –  nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Bezpośrednio sprzed nieruchomości nie zapewnia się odbioru odpadów, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 8 i 9, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

korzystających ze  zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których 

właściciel wskazał kompostowanie w przydomowym kompostowniku, za wyjątkiem odpadów, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 8, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być kompostowane, należy przekazać je do 

PSZOK. 

3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 

wielkogabarytowych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz z nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości. Odpady winny być wystawione 

zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu odbioru oraz nie wcześniej niż jeden dzień przed terminem 

odbioru określonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz odpadów wielkogabarytowych 

z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbywał się będzie bezpośrednio z punktów 

odbioru odpadów. Odpady winny być wystawione zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu odbioru 

oraz nie wcześniej niż jeden dzień przed terminem odbioru określonych w harmonogramie wywozu odpadów 

komunalnych. 
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§ 4. 1. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze wskazaniem rodzajów 

przyjmowanych odpadów oraz harmonogramem pracy zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu jak również w  miejscu 

prowadzenia PSZOK. 

2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 2 ust. 2, zebrane w sposób selektywny. 

3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane odpady wyłącznie 

z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których została złożona deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady pochodzące 

z działalności gospodarczej, odpady przemysłowe, azbest, papa oraz niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

5. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, 

z którego przywieziony odpad pochodzi. 

§ 5. 1. Określa się 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. 

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez Prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Bieruniu - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,  

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie pod numer tel. 32 708 09 85, 

3) elektronicznie na adres e-mail: os@um.bierun.pl. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 2 dni od daty niewłaściwie wykonanej lub niewykonanej 

usługi. Wniesienie zgłoszenia po upływie tego terminu nie będzie uwzględniane. 

4. Dokonując zgłoszenia należy podać: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

2) datę wystąpienia nieprawidłowości, 

3) opis nieprawidłowości. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

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

upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Krystyna Wróbel 
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