UCHWAŁA NR VIII/113/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 maja 2015 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się wytworzone w gospodarstwie domowym następujące frakcje
odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości,
2) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady
biodegradowalne – w każdej ilości z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4,
3) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – w każdej ilości,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z drobnych prac,
wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót.
2. Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia
nieruchomości w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, jako część usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia worków do selektywnej zbiórki
odpadów w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków z odpadami zebranymi w sposób
selektywny z terenu danej nieruchomości.
2. W przypadku kiedy będzie potrzebna większa, niż określona w ust. 1 ilość worków do
selektywnego gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł odebrać je
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z zasadami
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny,
będą traktowane i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.
§ 3.
1. Ustala się następującą częstotliwość i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
z terenów zabudowy jednorodzinnej:
1) zmieszane odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie ,
2) odpady biodegradowalne, w tym zielone:
a) od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie,
b) od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu,
3) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu
z terenu nieruchomości.
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2. Ustala się następującą częstotliwość i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
z terenów zabudowy wielorodzinnej:
1) zmieszane odpady komunalne – 1 razy w tygodniu,
2) odpady biodegradowalne kuchenne:
a) od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w tygodniu,
b) od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w tygodniu,
3) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu
z terenu nieruchomości,
3. Odpady biodegradowalne jeśli nie są zagospodarowane we własnym zakresie np.
w przydomowych kompostownikach, będą odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałej
jednorodzinnej w ilości do 3 pojemników (worków) każdorazowo zgodnie z ustalonym harmonogramem
odbioru.
4. Odpady biodegradowalne wytworzone w ilości większej niż wskazanej w ust. 3 należy we własnym
zakresie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów
częstotliwością w zależności od stopnia zapełnienia worka.

wymienionych

w ust. 1 z

mniejszą

6. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne gmina będzie świadczyła następujące usługi w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) odbiór - bezpośrednio z terenu nieruchomości - pojemników z odpadami komunalnymi zebranymi
w sposób selektywny takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe w liczbie ustalonej w złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości,
2) odbiór - bezpośrednio z terenu nieruchomości - pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
w liczbie ustalonej w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.
7. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, określa §10 ust. 3 pkt 3, 5 i 6 regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych:
1) z terenu zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w roku, po jednym razie na każde półrocze,
2) z terenu zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w miesiącu.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
odpady zielone, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji będą przyjmowane na bieżąco
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 4.
1. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów zebranych w sposób selektywny konieczne jest poza
harmonogramem wywozu sporządzonym przez przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości może je
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w CzerwionceLeszczynach przy ul. Polnej 6.
2. Odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy dostarczyć własnym
transportem.
3. Informacja o godzinach otwarcia oraz regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5.
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości jest dostarczany przez przedsiębiorcę w formie ulotki na okres
jednego roku, przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.
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§ 6.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane będą do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w celu przygotowania
do odzysku, w tym do recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do
odzysku będą unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 7.
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, właściciel nieruchomości powinien zgłosić ten fakt najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych
od dnia odebrania odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru.
2. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 można dokonywać telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta - Wydział Gospodarowania Odpadami.
3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 należy podać w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
2) dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
3) rodzaj odpadów, które zostały nieodebrane lub odebrane w sposób niewłaściwy.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 9.
Traci moc uchwała Nr XLIII/567/14 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
poz. 2750) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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