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UCHWAŁA NR XXXIII/392/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę będą
odbierane odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne segregowane.
2. Odpady zmieszanych komunalne będą odbierane:
1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie;
2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu.
3. Odpady segregowane komunalne typu szkło, papier, tworzywa sztuczne - metal - odpady
wielomateriałowe będą odbierane:
1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się
odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka;
2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na tydzień.
4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą
odbierane:
1) w okresie od początku kwietnia do końca października:
- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania
się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka,
- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na tydzień;
2) w okresie od początku listopada do końca marca:
- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się
odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka,
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- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na tydzień.
5. Odpady zielone będą odbierane w ilości do 2 worków każdorazowo zgodnie z ustalonym
harmonogramem odbioru.
6. Pozbywanie się popiołu i żużlu z palenisk domowych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej - co dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a w okresie
od 1 maja do 30 września - jeden raz na dwa miesiące;
2) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
a w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na miesiąc.
7. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
przez jednostkę odbierającą co najmniej 1 raz w roku.
8. Posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych stanowiące
odpady komunalne będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1 m³
jednorazowo/nieruchomość, nie więcej niż 3 m³/rok/ nieruchomość.
9. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane zgodnie z ustalonym
harmonogramem odbioru przed posesją najpóźniej do godz. 6.00.
§ 2. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi dla
mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja o jego godzinach pracy zostanie podana mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie tablicy informacyjnej na ogrodzeniu wyżej wymienionego punktu oraz na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.odpady.orzesze.pl.
2. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie
będą odbierane przynajmniej takie odpady jak:
1) odpady wielkogabarytowe;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyte tonery z drukarek;
5) zużyte opony;
6) opakowania metalowe;
7) okna z remontów budynków mieszkalnych;
8) tworzywa sztuczne;
9) szkło i szyby okienne;
10) papier i makulatura;
11) opakowania wielomateriałowe;
12) odpady remontowo - budowlane stanowiące odpady komunalne do 1 m³ jednorazowo/nieruchomość,
nie więcej niż 3 m³/rok/ nieruchomość;
13) styropian;
14) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Dla odpadów zielonych
(skoszona trawa, drobno pocięte gałęzie) stosuje się limit do 10 worków/miesiąc na nieruchomość
o maksymalnej pojemności 120 l każdy worek lub luzem 1,2 m³/miesiąc na nieruchomość;
15) przeterminowane leki;
16) korzenie drzew;
17) odzież i tekstylia;
18) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki itp.;
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19) urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
20) odpady medyczne np.: bandaże, strzykawki, igły itp.;
21) opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach,
środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;
22) popiół i żużel z palenisk;
23) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.
§ 3. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać najpóźniej następnego dnia roboczego przypadki
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujących
formach:
1) telefonicznie pod numerem telefonu (32) 324 88 29;
2) składając pismo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub za pośrednictwem dowolnego operatora
pocztowego;
3) wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres gok@orzesze.pl;
4) poprzez wypełnienie i
www.odpady.orzesze.pl.

wysłanie

formularza

reklamacyjnego

znajdującego

się

na

stronie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/289/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 października 2016 r.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą
obowiązywania od 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jan Mach

