
 

 

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Żywca i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół, 

8) odpady niesegregowane. 

2. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, odbierana będzie każda ilość zgromadzonych odpadów 

komunalnych wyszczególnionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminach wyznaczonych 

w harmonogramie odbioru odpadów dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, 

z uwzględnieniem częstotliwości ich odbioru, określonych w § 4 pkt 1 i pkt 2. 

3. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w związku z zadeklarowaniem posiadania przez nich kompostownika przydomowego 

i kompostowania w nich bioodpadów stanowiących odpady komunalne, zgodnie z § 4 Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Żywca. 
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4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości, 

zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w terminie do dwóch dni roboczych, 

liczonych od dnia telefonicznego zgłoszenia potrzeby ich odbioru, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych określonych w § 4 pkt 3. 

5. Bezpośrednio z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, których właściciele przystąpili 

do zorganizowanego przez Miasto Żywiec systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbierana będzie 

każda ilość odpadów komunalnych, zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 1, w terminach 

wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, dostarczonym przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby ich odbioru, dokonanego, co 

najmniej na jeden dzień przed dniem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu. 

6. Odpady komunalne powinny być wystawione przed nieruchomość, w miejscu umożliwiającym dojazd 

pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do godz. 630 w dniu ich odbioru. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, samodzielnie dostarczają do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne wyszczególnione w ust. 3. 

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, mogą samodzielnie dostarczać do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt 1-7. 

3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli domków letniskowych i innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie przyjmowana bezpłatnie 

w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każda ilość odpadów komunalnych, 

zebranych selektywnie, do których należą odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-7 oraz: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd., 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, 

świetlówki itp., 

4) tekstylia i odzież, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyte opony, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) 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 igieł i strzykawek, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, będzie przyjmowana bezpłatnie w gminnym punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, każda ilość odpadów komunalnych, zebranych selektywnie, do których 

należą odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-7 

5. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, będzie przyjmowana odpłatnie 

w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każda ilość odpadów komunalnych, 

zebranych selektywnie, do których należą odpady komunalne wymienione w ust. 3. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane selektywnie, powstałe w wyniku remontów 

przeprowadzanych bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 

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

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, będą bezpłatnie odbierane w gminnym punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 350 kg rocznie, przypadających na każdą złożoną 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z następującą 

częstotliwością:  
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1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

a po tym okresie jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a po tym okresie jeden 

raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, przez właściciela nieruchomości, 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady, potrzeby ich odbioru, dokonanym co najmniej na jeden dzień 

przed dniem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu, 

d) popiół – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, a po tym okresie jeden raz 

w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, przez właściciela nieruchomości, 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady, potrzeby ich odbioru, dokonanym co najmniej na jeden dzień 

przed dniem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w tygodniu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu, 

c) bioodpady – jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, a po tym okresie jeden raz na 

dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, a po tym okresie jeden raz 

w miesiącu, 

3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu. 

4) ze żłobków i przedszkoli: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu, 

5) ze szkół wszelkiego typu: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu, 

6) ze szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne– jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu, 

7) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 
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b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu, 

8) z lokali handlowych, usługowych i handlowo–usługowych: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

c) bioodpady - jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu, 

9) z punków handlowych poza lokalem: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

10) z lokali gastronomicznych: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu, 

11) z ulicznych punktów małej gastronomii: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

12) z targowisk: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) niesegregowane odpady komunalne- jeden raz na dwa tygodnie, 

c) bioodpady - jeden raz na dwa tygodnie, 

13) z ogródków działkowych: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie, 

14) z garaży: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne - jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu, 

15) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy zlokalizowanych w parkach, na przystankach i na peronach - 

sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty, 

16) z miejsc organizowania imprez masowych - niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej, 

17) z terenu cmentarza: 

a) zbierane selektywnie odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

b) niesegregowane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz w miesiącu. 
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§ 5. 1. Wszystkie odpady komunalne, wyszczególnione w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 3 będą poddawane 

w pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą 

unieszkodliwiane. 

2. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, w formie 

pisemnej, elektronicznej lub ustnej. Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług odbioru 

odpadów komunalnych następuje: 

1) ustnie - pracownikowi Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego 

Urzędu Miejskiego w Żywcu, 

2) elektronicznie - na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Żywcu: budownictwo@zywiec.pl, 

3) pisemnie - na adres Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, 

4) faxem - na numer Urzędu Miejskiego w Żywcu: 033 475 42 02 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca. 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w części dotyczącej § 6 - § 8. 

2. Traci moc uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Jarosław Gowin 
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