
 

 

UCHWAŁA NR 182/2020 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich  

z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Siemianowice Śląskie 

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 (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r. poz. 7260) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Pojemniki i worki przeznaczone do: 

1) zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb właścicieli, jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru 

powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej, z zastrzeżeniem § 3: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych 20 litrów na każdego 

mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

b) w placówkach oświatowych wszelkiego typu i placówkach o podobnym charakterze  

1,5 litra na każdego ucznia i 3 litry na każdego pracownika, a w okresie przerwy wakacyjnej 

w nauce, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 litrów, 

c) w placówkach handlowych branży spożywczej 2 litry na każdy 1 m² powierzchni 

użytkowej, a w pozostałych 10 litrów na każdego pracownika, 

d) na targowiskach 50 litrów na każde stoisko znajdujące się na targowisku, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) w placówkach gastronomicznych 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, 

f) w zakładach usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy 7 litrów na każdego 

pracownika, 
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g) w szpitalach, hotelach itp. 15 litrów na jedno łóżko, 

h) na ogródkach działkowych 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 

31 października, w pozostałym okresie 1 litr na każdą działkę, 

i) na zespołach wolnostojących garaży (kompleksy garaży) 3 litry na każdy garaż. 

2) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych papieru, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, metali, szkła oraz bioodpadów, w które należy wyposażać nieruchomości, 

powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli, jednakże opróżniane 

w dwutygodniowym cyklu odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 3, powinny mieć łącznie pojemność 

odpowiadającą co najmniej: 

a) w placówkach handlowych branży spożywczej 10 litrów, 

na każdy 1 m² powierzchni użytkowej, a w pozostałych 50 litrów na każdego 

pracownika, jednak nie mniej niż 360 litrów, 

b) w zakładach usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy 15 litrów na każdego 

pracownika, jednak nie mniej niż 360 litrów, 

c) w szpitalach, hotelach itp. 35 litrów na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 3300 litrów, 

d) pozostałych nieruchomościach za wyjątkiem zespołów wolnostojących garaży 

(kompleksów garaży) nie mniej niż 360 litrów. 

2. Selektywna zbiórka frakcji odpadów komunalnych: 

a) papieru, 

b) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali, 

c) szkła, 

d) bioodpadów, za wyjątkiem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji 

terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbieranych i odbieranych odrębnie od innych 

bioodpadów, 

w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, 

których części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a część 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne a także 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

- pod warunkiem, że w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub 

z części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych tych frakcji nie przekracza łącznie w okresie miesiąca 2,2 m3 w tym: 

w odniesieniu do papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła 

nie więcej 1,6m3 oraz bioodpadów nie więcej niż 0,6 m3, 

może być prowadzona w ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów” tworzonych 

w miejscach ogólnodostępnych. 

3. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1 może być proporcjonalnie mniejsza pod 

warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż określono w ust. 1, bądź 

proporcjonalnie większa w przypadku gdy odpady będą opróżnianie i wywożone rzadziej niż określono 

w ust. 1, z zastrzeżeniem § 3.”. 

2. Zmienia się § 7 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie: 

„1. Ustala się częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - raz w tygodniu, 
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b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - dwa razy w tygodniu, przy 

czym na wniosek właściciela nieruchomości istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości 

pozbywania się odpadów, jednak musi się ono odbywać co najmniej raz w tygodniu, 

2) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi a części nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz w tygodniu, 

3) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi a części nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) w odniesieniu do części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - dwa razy 

w tygodniu, przy czym na wniosek właściciela nieruchomości istnieje możliwość 

zmniejszenia częstotliwości pozbywania się odpadów, jednak musi się ono odbywać co 

najmniej raz w tygodniu, 

b) w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne - raz w tygodniu, 

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) szpitali – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) ogródków działkowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz 

w tygodniu, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

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

e) zespołów wolnostojących garaży (kompleksów garaży) – nie rzadziej niż raz na pół roku, 

f) pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – raz w tygodniu. 

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się frakcji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

w postaci papieru, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, metali, bioodpadów oraz 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady – raz na dwa 

tygodnie, 

- papier oraz szkło – raz w miesiącu, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku, 

b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi: 

- papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło – raz na 

dwa tygodnie, 

- bioodpady – raz w tygodniu, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w tygodniu. 

2) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi a części nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady – raz na dwa 

tygodnie, 

b) papier oraz szkło – raz w miesiącu, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku. 
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3) z nieruchomości, których części stanowi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi a części nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło – raz na dwa 

tygodnie, 

b) bioodpady – raz w tygodniu, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w tygodniu. 

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier, szkło oraz bioodpady – raz na dwa 

tygodnie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.  

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. 

§ 4. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl . 

  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Barbara Patyk- Płuciennik 
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