Projekt
z dnia 6 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 6r ust. 2a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami)
RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) Z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne gromadzone
w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów.
2) Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbiera się odpady
komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, zgodnie ze złożonymi
deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Nieruchomość, z uwzględnieniem jej rodzaju,
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów:

zostanie

wyposażona

w następujące

urządzenia

a) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki papieru i tektury,
b) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki szkła,
c) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki plastiku, metalu, i opakowań
wielomateriałowych,
d) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji,
e) pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu paleniskowego o pojemności:
- 0,12 m3 dla zabudowy jednorodzinnej,
- 0,24 m3 dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach wspólnot mieszkaniowych i osób
fizycznych,
- 1,10 m3 dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.
4) Zapewnione zostanie minimalne wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki o minimalnej
wymaganej pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Pszów,
b) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej wyposażone zostaną w pojemniki zgodnie ze
złożonym do Urzędu Miasta Pszów zapotrzebowaniem przedstawionym przez zarządcę budynku,
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c) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne wyposażone zostaną
w pojemniki zgodnie z danymi wynikającymi z przedłożonej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości.
6) Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie prowadzone
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) szkło - pojemniki (worki) w kolorze zielonym,
b) papier i tektura - pojemniki (worki) w kolorze niebieskim,
c) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemniki (worki) w kolorze żółtym,
d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - pojemniki (worki) w kolorze brązowym,
e) odpady zielone - worki w kolorze brązowym,
f) odpady wielkogabarytowe,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) popiół paleniskowy.
7) Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych będzie prowadzone z następującą częstotliwością:
a) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe - co 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie
listopad - marzec
b) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne - 1 raz
w tygodniu,
c) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe - 3 razy w tygodniu,
d) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanych
przez właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów, nie częściej jednak niż:
- jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz na 2 tygodnie;
- jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób - 1 raz w tygodniu.
8) Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
będzie prowadzone z następującą częstotliwością:
a) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe:
- papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
- szkło - 1 raz w miesiącu,
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec,
- odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz
w miesiącu w okresie listopad - marzec,
- popiół paleniskowy - 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, oraz 1 raz na 2 miesiące w okresie
od maja do września,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku w okresie od lipca
do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub telefoniczne, według
harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady,
b) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez gminę, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne:
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- papier i tektura - 1 raz w tygodniu,
- szkło - 1 raz w tygodniu,
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 raz w tygodniu,
- odpady zielone - 1 raz w tygodniu,
- popiół paleniskowy - 1 raz w tygodniu,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu,
c) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe:
- papier i tektura - 1 raz w tygodniu,
- szkło - 1 raz w tygodniu,
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 3 razy w tygodniu,
- odpady zielone - 1 raz w tygodniu,
- popiół paleniskowy - 1 raz w tygodniu,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu.
d) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
- papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
- szkło - 1 raz w miesiącu,
- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec,
- odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz
w miesiącu w okresie listopad - marzec,
- popiół paleniskowy - 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, oraz 1 raz na 2 miesiące w okresie
od maja do września,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz do roku w okresie od lipca
do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie osobiste lub telefoniczne, według
harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady.
§ 2. Ustalony przez podmiot odbierający odpady i zatwierdzony przez Urząd Miasta Pszów harmonogram
zawierający informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Pszów zostaje podany
w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miasta Pszów (www.pszow.pl).
§ 3. Sposób świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został
określony w Regulaminie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który stanowi załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Miasta Pszów. Zgłoszenia można dokonać w terminie do 2 dni roboczych od dnia
wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług:
1) w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Pszów lub za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@pszow.pl,
2) w formie ustnej - telefonicznie na numer 32 716 08 19 lub osobiście w Urzędzie Miasta Pszów.
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§ 5. Traci moc Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia....................2019 r.
REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zwanego dalej PSZOK znajdującego się na terenie Miasta Pszów.
§ 2. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Romualda Traugutta 101 w Pszowie i jest czynny w następujących
dniach i godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
a) wtorek od 900 do 1400
b) czwartek od 1300 do 1800
c) sobota 1100 do 1700
§ 3. 1. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Miasta
Pszów.
2. W PSZOK w Pszowie przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych powstających na terenie Miasta Pszów:
1) szkło,
2) papier i tektura,
3) plastik,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odzież i tekstylia,
7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
8) odpady zielone,
9) zużyte opony z samochodów osobowych - w ilości do 4 sztuk na jedną dostawę,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
13) chemikalia w tym farby i lakiery,
14) zużyte baterie i akumulatory,
15) przeterminowane leki,
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi,
17) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych
i budowlanych wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne - w ilości do 1 m3 na
jedną dostawę w przypadku materiału budowlanego pochodzącego z remontu lub rozbiórki, lub w ilości
3 sztuk w przypadku elementów wyposażenia takich jak okna, drzwi, wany, umywalki, brodziki, kabiny
prysznicowe itp.,
18) popioły i żużle z palenisk domowych.
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3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, oraz w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska. Zabrania się gromadzenia odpadów poza wyznaczonymi dla nich pojemnikami i miejscami.
4. Odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, powinny znajdować się w szczelnych
(niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadów w chwili przekazania.
§ 4. Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest spełnienie następujących warunków:
1) odpady pochodzą z nieruchomości położonych na terenie Miasta Pszów, dla których została złożona
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) ilość i rodzaj dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności
gospodarczej, lub rolniczej;
3) dostarczane do PSZOK odpady muszą być posegregowane na poszczególne frakcje wymienione w § 3
ust. 2 i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami;
4) dostarczający odpady stosuje się do pozostałych zapisów Regulaminu.
§ 5. PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:
1) azbestu i odpadów zawierających azbest,
2) opon z samochodów ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych,
3) części samochodowych,
4) odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi
remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
5) niebędących odpadami komunalnymi odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej
i rolniczej, lub z likwidacji takiej działalności.
6) odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
7) odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,
8) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
§ 6. 1. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK przez:
1) właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców, którzy złożyli do
Urzędu Miasta Pszów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych
nieruchomości,
2) zarządcę wspólnoty lub zarządcę spółdzielni mieszkaniowej, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, którzy dla nieruchomości zamieszkałej złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych nieruchomości,
3) osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze, które mogą przyjąć zlecenie transportu odpadów do
PSZOK w imieniu osób wymienionych w pkt 1) i 2), jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć
pracownikowi obsługującemu PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez
właściciela odpadów. Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz
zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami
Obsługi PSZOK.
3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
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c) na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§ 7. 1. Obsługa PSZOK dokonuje weryfikacji dostarczonych odpadów pod względem zawartości oraz
zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
2. Obsługa PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje
jedynie miejsce, pojemnik lub kosz, w którym dostarczający powinien umieścić odpad.
3. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:
a) przywieziony odpad został wymieniony w § 5 Regulaminu,
b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi,
c) stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej, działalności rolniczej, lub jej likwidacji,
d) stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z nieruchomości położonej na terenie innej gminy,
e) byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
4. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza
stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
§ 8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK potwierdza spełnienie warunku określonego w § 4 pkt 1)
poprzez okazanie aktualnej, wydanej dla tej nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub aktualnego dowodu opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku lokatorów budynków wielolokalowych
będących w zasobach gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub zarządców
prywatnych dowodem opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dowód opłacenia
czynszu na rzecz zarządcy nieruchomości.
§ 9. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie
danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Dane będą przetwarzane
wyłącznie dla realizacji celów systemu zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i mogą
być wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do
PSZOK oraz pochodzenia dostarczonych odpadów. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem
możliwości przyjęcia odpadów w PSZOK.
§ 10. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Id: 4DCC0E75-869A-49B5-8877-C2A5F669FEF8. Projekt

Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia....................2019 r.
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany(a)...............................................................................................................................
imię i nazwisko właściciela nieruchomości
Zamieszkały(a)........................................................................................................................................
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Upoważniam............................................................................................................................................
imię i nazwisko / pełna nazwa podmiotu gospodarczego
Zamieszkałego(ą) / z siedzibą w...............................................................................................................
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpadów wytworzonych na
nieruchomości zlokalizowanej w Pszowie przy ul. .................................................................................
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów oraz uchwałą w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Dla wskazanej nieruchomości została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
…............................................................
podpis upoważniającego
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