
UCHWAŁA NR VI/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego,

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną na rzecz 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 
frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców  w sposób wskazany w § 6:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyte opony,

4) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

5) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej.
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3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2 pkt 1-4 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela 
nieruchomości ilości.

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 9 odbierane są bezpłatnie w ilości do 1 Mg/rok zebranej przez 
właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem 
opublikowanym przez jednostkę wywozową z następującą częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 2 razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach oraz pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem w okresie od 1 marca do 30 listopada:

1) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w tygodniu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz w tygodniu.

3a. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem w okresie od 1 grudnia do 28 lutego:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz w miesiącu.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów 
z papieru, szkła, zebranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 
odpadów zielonych i i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów jest 
dostarczany właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową w formie ulotki raz na rok przed 
rozpoczęciem okresu jaki obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Czeladź.

5. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 2 razy w roku;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

6. Szczegółowa informacja o terminach zbiórki odpadów określonych w ust. 5 jest dostarczana 
właścicielom nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

§ 4. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości otrzymuje:

1) zabudowa jednorodzinna – worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na 
frakcje:

a. papier,

b. szkło,

c. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
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d. odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów.

2) zabudowa wielomieszkaniowa – pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem 
na frakcje:

a. papier,

b. szkło,

c. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w pkt 1;

3) utrzymywanie pojemników do selektywnego zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czeladź;

4) worki typu big-bag w ilości 1 sztuka, raz na rok/gospodarstwo domowe do zbierania odpadów budowlano-
remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym 
zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, 
których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.

§ 5. 1. Przedsiębiorca (jednostka wywozowa) odbierający odpady komunalne wybrany przez Burmistrza 
Miasta Czeladź w przetargu nieograniczonym na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, jest zobowiązany:

1) świadczyć wskazane przez gminę Czeladź usługi, o których mowa  w § 4;

2) w porozumieniu z gminą Czeladź ustalić i przedstawić do zatwierdzenia harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych uwzględniające ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

3) do odebrania każdej ilości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 8;

4) do odebrania 1 Mg/rok/gospodarstwo domowe odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach i workach 
niespełniających wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czeladź, nie będą odbierane.

3. Jednostka wywozowa świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia:

1) niedopuszczenie w czasie pracy przy odbiorze odpadów do zanieczyszczenia nieruchomości, chodnika lub 
jezdni;

2) ustawienie (odstawienie) pojemnika w miejsce zabierania lub odbierania odpadów;

3) odbiór odpadów leżących luzem, w przypadku gdy wskutek nieterminowego wykonania usługi nastąpiło 
nagromadzenie odpadów obok pojemników;

4) odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas świadczenia usługi odbioru, w celu ochrony zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska.

4. Jednostka wywozowa świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia dostarczenie pojemników i worków do selektywnego zbierania 
odpadów w odpowiedniej ilości.

5. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 zgromadzone w worku big-bag, jednostka wywozowa jest 
zobowiązana odbierać na zgłoszenie telefoniczne właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z zastrzeżeniem zawartym w § 2 ust. 4.
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2. Do PSZOK mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady 
komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-8, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej miasta Czeladź oraz poprzez wywieszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w niniejszej uchwale przez jednostkę 
wywozową, o której mowa w § 5 ust. 1 lub podmiot prowadzący PSZOK właściciel nieruchomości może 
zgłaszać do Urzędu Miasta Czeladź w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia. Zgłoszenia 
kierowane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 można dokonać telefonicznie, za pomocą elektronicznych środków 
przekazu, pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź w godzinach pracy Urzędu.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) dane właściciela nieruchomości, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres;

2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie - w przypadku jednostki wywozowej odbierającej odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

3) opis zdarzenia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLI/587/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko
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Uzasadnienie

Uchwała zmieniana jest w związku ze zmianą sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na
terenie miasta. Konieczne jest dostosowanie jej do wymogów zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pojawia się nowa frakcja odpadów „odpady ulegające
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, które będą zbierane wraz
z odpadami zielonymi. Rozszerzono również uchwałę o nowe konieczne wymogi zawarte w § 8 dot.
rozpatrywania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez jednostkę wywozową lub Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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