
 

 

UCHWAŁA NR XXI/178/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE 

z dnia 4 listopada 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych 

RADA MIEJSKA W PSZOWIE 

uchwala, co następuje 

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1) Z nieruchomości zamieszkałej, z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości 

niezamieszkałej, której właściciel przystąpił do zorganizowanego przez Miasto Pszów systemu 

gospodarowania odpadami, odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne. 

2) Nieruchomość, z uwzględnieniem jej rodzaju, zostanie wyposażona w następujące urządzenia 

przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki papieru, metali, tworzywa 

sztucznego, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

b) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji, 

e) pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki popiołów i żużli paleniskowych o pojemności: 

᠆ 120 l dla zabudowy jednorodzinnej, 

᠆ 240 l dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych, 

᠆ 1100 l dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. 

4) Zapewnione zostanie częściowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną w pojemniki o minimalnej wymaganej pojemności 

określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów, 
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b) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne wyposażone zostaną 

w pojemniki zgodnie z danymi wynikającymi z przedłożonej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości. 

6) Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie prowadzone 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

a) szkło - pojemniki lub worki w kolorze zielonym oznaczone napisem „Szkło", 

b) papier - pojemniki lub worki w kolorze niebieskim oznaczone napisem „Papier”, 

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki lub worki w kolorze 

żółtym oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) bioodpady (z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) - pojemniki lub worki w kolorze brązowym oznaczone 

napisem "BIO - kuchenne", 

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

i cmentarzy - worki w kolorze brązowym, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) popioły i żużle paleniskowe - pojemniki oznaczone napisem „Popiół”. 

7) Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych będzie prowadzone z następującą częstotliwością: 

a) z nieruchomości zamieszkałej, z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości 

niezamieszkałej, której właściciel przystąpił do zorganizowanego przez Miasto Pszów systemu 

gospodarowania odpadami - co 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu 

w okresie listopad - marzec 

b) z zabudowy wielolokalowej zarządzanej przez gminę, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne - 1 raz 

w tygodniu, 

c) z zabudowy wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe - 3 razy w tygodniu, 

8) Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie 

prowadzone z następującą częstotliwością: 

a) z nieruchomości zamieszkałej, z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości 

niezamieszkałej, której właściciel przystąpił do zorganizowanego przez Miasto Pszów systemu 

gospodarowania odpadami: 

᠆ papier - 1 raz w miesiącu, 

᠆ szkło - 1 raz w miesiącu, 

᠆ plastik, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 

᠆ bioodpady - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz 

w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

᠆ popioły i żużle paleniskowe - 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, oraz 1 raz na 2 miesiące 

w okresie od maja do września, 

᠆ meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku 

w okresie od lipca do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub 

telefoniczne, według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady, 
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b) z zabudowy wielolokalowej zarządzanej przez gminę, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne: 

᠆ papier - 1 raz w tygodniu, 

᠆ szkło - 1 raz w tygodniu, 

᠆ plastik, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu, 

᠆ bioodpady - 1 raz w tygodniu, 

᠆ popioły i żużle paleniskowe - 1 raz w tygodniu, 

᠆ meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż 

1 raz w miesiącu, 

c) z zabudowy wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe: 

᠆ papier  - 1 raz w tygodniu, 

᠆ szkło - 1 raz w tygodniu, 

᠆ plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu, 

᠆ bioodpady - 3 razy w tygodniu, 

᠆ popioły i żużle paleniskowe - 1 raz w tygodniu, 

᠆ meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż 

1 raz w miesiącu. 

§ 2. Ustalony przez podmiot odbierający odpady i zatwierdzony przez Urząd Miasta Pszów harmonogram 

zawierający informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Pszów zostaje podany na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów i na stronie internetowej Miasta Pszów (www.pszow.pl). 

§ 3. Sposób świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został 

określony w Regulaminie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który stanowi załącznik 

Nr 1 do uchwały. 

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

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

należy zgłaszać do Urzędu Miasta Pszów. Zgłoszenia można dokonać w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług: 

1) w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Pszów lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@pszow.pl, 

2) w formie ustnej - telefonicznie na numer 32 716 08 19 lub osobiście w Urzędzie Miasta Pszów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie 

 

 

Elżbieta Idziaczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/178/2020 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zwanego dalej PSZOK znajdującego się na terenie Miasta Pszów. 

§ 2. PSZOK zlokalizowany przy ul. Romualda Traugutta 101 w Pszowie jest czynny w następujących 

dniach i godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: 

a) wtorek od 900 do 1400  

b) czwartek od 1300 do 1800  

c) sobota 1100 do 1700  

§ 3. 1. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Miasta Pszów, przyjmowane 

są w PSZOK nieodpłatnie, w ramach pobieranej przez Miasto Pszów opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, od mieszkańców gminy oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, dla których 

została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W PSZOK w Pszowie przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów 

komunalnych powstających na terenie Miasta Pszów: 

1) szkło, 

2) papier, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metale, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady odzieży i tekstyliów, 

7) bioodpady (z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy), 

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

i cmentarzy, 

9) zużyte opony - w ilości do 4 sztuk na jedną dostawę, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) odpady niebezpieczne, 

13) chemikalia, 

14) zużyte baterie i akumulatory, 

15) przeterminowane leki, 

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, 

17) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1 m3 na jedną dostawę w przypadku materiału 

budowlanego pochodzącego z remontu lub rozbiórki, lub w ilości 3 sztuk w przypadku elementów 

wyposażenia takich jak okna, drzwi, wanny, umywalki, brodziki, kabiny prysznicowe itp., 
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18) popioły i żużle paleniskowe. 

§ 4. 1. Obsługa PSZOK podczas przyjęcia odpadów sprawdza: 

a) zgodność dostarczonych odpadów z zawartym w § 3 ust. 2 Regulaminu wykazem odpadów, 

b) czy dostarczający odpady do PSZOK, jest podmiotem, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

Potwierdzenie prawa do korzystania z PSZOK następuje poprzez okazanie aktualnej, wydanej dla tej 

nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualnego 

dowodu opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Pszów lub innego 

dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie podmiotu na terenie gminy. W przypadku lokatorów 

budynków wielolokalowych będących w zasobach gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 

mieszkaniowych lub zarządców prywatnych dowodem opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest dowód opłacenia czynszu na rzecz zarządcy nieruchomości. 

2. Obsługa PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje 

jedynie miejsce lub pojemnik, w którym dostarczający winien umieścić odpad. 

3. Obsługa PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku, gdy: 

a) stwierdzi, że dostarczone odpady nie zaliczają się do żadnego rodzaju odpadów komunalnych wymienionych 

w § 3 ust. 2 Regulaminu, 

b) stwierdzi, że dostarczający odpady do PSZOK, nie jest podmiotem, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Regulaminu, 

c) stwierdzi, że odpad wymieniony w § 3 ust. 2 pkt 12), 13) lub 15) Regulaminu, który wymaga opakowania, 

znajduje się w nieszczelnym opakowaniu (następuje wyciek lub wysypywanie się odpadu), lub że brak jest 

możliwości identyfikacji tego odpadu ze względu na brak na opakowaniu informacji (etykiety), 

d) byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi obsługujących, bądź 

korzystających z PSZOK. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza 

stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem. 

§ 5. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
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