
 

 

UCHWAŁA NR XX/236/20 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

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

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są w zamian za uiszczoną opłatę od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 3. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można przekazywać 

bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny na nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w tym: 

1) papier - w ilości bez ograniczeń, 

2) metale - w ilości bez ograniczeń, 

3) tworzywa sztuczne - w ilości bez ograniczeń, 

4) szkło - w ilości bez ograniczeń, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w ilości bez ograniczeń, 

6) bioodpady (frakcję kuchenną oraz odpady zielone) - w ilości bez ograniczeń, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości bez ograniczeń, 

8) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w ilości bez 

ograniczeń, 

9) zużyte opony - w ilości 4 opon na osobę na każdy rok, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości bez ograniczeń, 
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11) zużyte baterie i akumulatory - w ilości bez ograniczeń, 

12) przeterminowane leki i chemikalia - w ilości bez ograniczeń, 

13) popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych - w ilości bez ograniczeń, 

14) odpady niebezpieczne - w ilości bez ograniczeń, 

15) odpady nieklasyfikujące 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 igieł i strzykawek - w ilości bez ograniczeń, 

2. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) lub w ramach usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 3. 

3. W ramach usługi dodatkowej związanej z podstawieniem na nieruchomości kontenerów lub worków 

typu big-bag, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej. Zakres tej usługi reguluje odrębna uchwała. 

4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej lub osoba posiadająca jego upoważnienie, która została ujęta 

w deklaracji może oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub 

skorzystać z usługi określonej w ust. 3. 

5. Przekazujący odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powinien 

legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

6. Każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi może oddać odpady zielone, takie jak trawa czy liście. Odpady zbiera się w workach na odpady 

zielone z nadrukiem logo przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, którego koszt wynosi 1zł lub 

w workach brązowych, szczelnych i o odpowiedniej grubości (zakupionych samodzielnie przez mieszkańca) 

umożliwiających identyfikację zawartości, a ponadto w pojemnikach lub kontenerach. W przypadku 

rozerwania się podczas załadunku worka zakupionego indywidualnie (bez nadruku logo przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne) odpowiedzialnym za powstały nieporządek i odpady jest właściciel 

nieruchomości, na której odpady powstały. 

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Piekary Śląskie. 

2. Szczegółowe terminy odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych będą corocznie udostępniane mieszkańcom w formie kalendarzowego 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), właściciel nieruchomości może złożyć reklamację pisemnie na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie oraz do wiadomości Urzędu 

Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 

mailowy zgk@zgk.piekary.pl     oraz do wiadomości um@piekary.pl .              

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, 

szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. 

3. Reklamacja, która nie będzie zawierać co najmniej danych zgłaszającego, w tym niezbędnych danych 

kontaktowych, nie zostanie uwzględniona. 

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/360/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2016 r. 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 
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