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UCHWAŁA NR XXVIII/241/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6r ust. 3 i ust. 3c 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.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal,
szkło, bioodpady.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, odebrane będą w każdej ilości wytworzonej przez właściciela
nieruchomości jedynie w pojemnikach i urządzeniach, na warunkach oraz z częstotliwością ustaloną
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiący odpady komunalne zebrany w sposób selektywny,
pochodzące z gospodarstwa domowego, będą odbierane raz w roku w ramach opłaty uiszczanej przez
właściciela nieruchomości w ilości 1m3.
4. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, raz w miesiącu, bez limitu:
1) w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu
w poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z dostępnym harmonogramem);
2) w zabudowie jednorodzinnej poprzez wystawianie przedmiotowych odpadów przed posesją w miejscu
dostępnym dla firmy odbierającej odpady (zgodnie z dostępnym harmonogramem).
3. Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz będzie utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, w zakresie czyszczenia:
a) pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zebrane odpady komunalne
co najmniej dwa razy w roku,
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b) pojemników na bioodpady przy każdorazowym odbiorze tych odpadów, za wyjątkiem sytuacji kiedy
warunki atmosferyczne np. ujemna temperatura powietrza, nie pozwalają na użycie urządzeń myjących, za
wyjątkiem pojemników, o których mowa w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
4. Worki wypełnione odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, zastępowane będą nowymi na zasadzie worek za worek.
§ 2. 1. Ustala się że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane w nieruchomościach,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice w pojemnikach i urządzeniach oraz w ilości
zadeklarowanej w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.
2. Odpady zebrane w sposób selektywny takie jak: papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady będą odbierane od właściciela nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy w każdej ilości.
3. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, raz w miesiącu, bez limitu, w pojemnikach
podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu w poszczególnych punktach na terenie miasta
(zgodnie z dostępnym harmonogramem).
4. Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, za wyjątkiem pojemników, o których mowa w uchwale w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
5. Worki wypełnione odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, zastępowane będą nowymi na zasadzie worek za worek.
§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane:
1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku budynków jednorodzinnych;
2) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, w przypadku budynków wielorodzinnych;
3) nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne,
wielomateriałowe, papier, szkło ) będą odbierane z terenu nieruchomości:

metal, odpady opakowaniowe

1) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w przypadku budynków jednorodzinnych,
2) nie rzadziej niż raz w tygodniu, w przypadku budynków wielorodzinnych,
3) nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodzące z działalności użyteczności publicznej,
działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i zdrowia,
instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady z ogrodów działkowych winny być
odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października. W okresie od
1 listopada do końca lutego co najmniej jeden raz na miesiąc.
5. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na
dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc.
6. Niesegregowane (zmieszane) odpady i bioodpady z terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie.
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7. Odpady komunalne z garaży odbierane będą trzykrotnie w ciągu roku w oznakowanych workach zgodnie
z harmonogramem odbioru. Worki będzie można odebrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, po okazaniu dowodu wpłaty za przedmiotową usługę.
8. Bioodpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
9. Bioodpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
10. Bioodpady odbierane będą w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień.
11. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą akcyjnie zgodnie z harmonogramem, z częstotliwością raz
na miesiąc;
12. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 3 odbierane będą w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia
następnego od złożenia zlecenia.
§ 4. 1. Na terenie miasta funkcjonuje punk selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 -1800
oraz w soboty 700 -1300, gdzie można bezpłatnie przekazywać:·szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady, odpady niebezpieczne, ·przeterminowane leki
i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, ·zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe,
odpady tekstyliów i odzieży.
2. Na terenie miasta funkcjonuje Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, który kursuje w każdą
ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
3. Do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można przekazywać:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) przeterminowane leki;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyte świetlówki;
5) zużyte oleje;
6) farby i tusze drukarskie.
4. Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane
leki, zużyte świetlówki można również oddawać w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych
(MZWON), których lokalizacja określona jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Świętochłowice. W/w odpady można przekazywać do MZWON w godzinach pracy placówek na
których MZWON są zlokalizowane.
§ 5. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na piśmie bądź drogą elektroniczną (e-mail).
2. Reklamacja winna zawierać:
a) dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, adres);
b) adres nieruchomości której dotyczy reklamacja;
c) data wystąpienia nieprawidłowości w usłudze;
d) opis nieprawidłowości (w przypadku braku odbioru odpadów komunalnych należy określić rodzaj odpadów
nieodebranych);
e) dokumentacja fotograficzna, filmowa, itp;
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f) podpis składającego reklamację.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
Woj. Śl. z 2015 r., poz. 2674) zmieniona uchwałą nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r.,
poz. 4452).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

