
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/368/20 

RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

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

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

zgodnie z uchwałą nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czechowice-

Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 1599) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: 

1) szkło, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metale, 

5) papier, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) popiół, 

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

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

9) pozostałe odpady komunalne inne niż wymienione w pkt 1-8, za wyjątkiem odpadów wymienionych w § 6 

ust. 1 pkt 7-15 zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 
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§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości będzie prowadzone z następującą częstotliwością: 

1) z terenu zabudowy wielolokalowej: 

a) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

metale, papier – jeden raz w tygodniu, 

b) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – w okresie od 1 kwietnia do 30 października dwa razy 

w tygodniu, a w pozostałym okresie jeden raz w tygodniu, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz w tygodniu, 

d) popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia – jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym 

okresie jeden raz na 9 tygodni, 

e) niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu. 

2) z terenu zabudowy jednorodzinnej: 

3) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, 

papier – jeden raz na cztery tygodnie, 

a) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – w okresie od 1 kwietnia do 30 października jeden raz na dwa 

tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku, 

c) popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia – jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym 

okresie jeden raz na 9 tygodni, 

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wyposaży nieruchomości w worki, pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie technicznym. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady, nie będą wyposażani w pojemniki na te odpady. 

§ 5. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 3. 

§ 6. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK, będą odbierane następujące rodzaje odpadów 

komunalnych, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

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

i cmentarzy, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 
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10) 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, w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

16) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

17) popiół. 

2. Koszty dostarczenia odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 ponoszą właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

3. W PSZOK w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się 

ograniczenie odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujących 

odpadów: 

1) zużytych opon – do 8 sztuk rocznie z nieruchomości, 

2) budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - do 2 Mg (t) rocznie z nieruchomości. 

4. Adres, godziny świadczenia usług i regulamin PSZOK są podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

i na stronie: www.czechowice-dziedzice.pl.  

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają prawo zgłaszać fakt 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 

prowadzącego PSZOK. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia 

zaistnienia zdarzenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1, 

43 - 502 Czechowice-Dziedzice w formie: 

1) pisemnej, 

2) telefonicznej, 

3) elektronicznej na adres: odpady@um.czechowice-dziedzice.pl. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę, 

miejsce i opis zaistnienia faktu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 

§ 9. Traci moc uchwała nr LV/599/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 6702). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Damian Żelazny 
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