
 

 

UCHWAŁA NR XVII/202/2020  

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 19 listopada 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 

18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie 

Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2010 r. Nr 85, poz. 1411), 

Rada Miejska w Siewierzu 

uchwala: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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 oraz 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. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, będą odbierane: 

- wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- wszystkie odpady zbierane w sposób selektywny, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg na rok od każdego właściciela nieruchomości, który 

złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- zużyte opony w ilości do 4 sztuk na rok od każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, 

opakowania wielomateriałowe, 

- odpady wielkogabarytowe, 
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady w ilości jednego worka 

o pojemności 120 l dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszlanymi jednorodzinnym  

i nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy oraz jednego pojemnika 1100 l dla 

nieruchomości zaudowanej budynkiem wielolokalowym: 

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie, 

- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu  – dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

metal, opakowania wielomateriałowe: 

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym 

i dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym; 

3) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz w roku; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

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

w Siewierzu przy ul. Ściegna 11, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu,  

na zasadach określonych w umowie. 

2. Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie czynny: 

- poniedziałek, środa – w godzinach od 7.00 do 11.00, 

- wtorek, czwartek, piątek – w godzinach od 14.00 do 18.00, 

- w pierwszą sobotę każdego miesiąca – w godzinach od 8.00 do 14.00. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczać 

w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

- papier, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- bioodpady, 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zużyte opony, 

- odpady niebezpieczne, 

- tekstylia i odzież, 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, w szczególności igły i strzykawki. 
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4. Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty mogą 

przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości do 100 kg na rok, 

przypadającej na każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Zużyte opony właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty mogą przekazywać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości do 4 sztuk na rok, przypadającej na każdego 

właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

6. Odpady właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować je do pojemnika wskazanego przez pracownika 

obsługującego  punkt. 

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

właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy 

zgłaszać: 

- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, 

- telefonicznie  do Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz na 

nr telefonu: (32) 64 99 445, (32) 64 99 443, 

- elektronicznie na adres: siewierz@siewierz.pl. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 czerwca 2018 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

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

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

 

 

mgr Barbara Bochenek 
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