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UCHWAŁA NR XXXVIII/484/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 9 grudnia 2021 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze 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 o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, będą odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej w każdej ilości
następujące frakcje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) szkło;
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
7) popiół i żużel z palenisk domowych;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Bioodpady będą odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych:
1) jednorodzinnych, w ilości:
a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120 l,
b) dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności
240 l;
2) wielorodzinnych - stosownie do zapotrzebowania.
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3. W miesiącu listopadzie bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych odbierane będą liście
(bioodpady) w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem BIO oraz logo Orzesza, w ilości 10 000 sztuk
przypadających na całe miasto Orzesze.
4. Przeterminowane leki w każdej ilości będą odebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz w punktach zbiórki w wybranych aptekach na terenie miasta Orzesze.
§ 2. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed
nieruchomości zamieszkałych:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - 1 raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - 1 raz w tygodniu.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny takie jak szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe będą odbierane:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość
pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - 1 raz na 2 tygodnie.
3. Bioodpady będą odbierane:
1) w okresie od kwietnia do października:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - 1 raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia pojemnika,
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - 1 raz na tydzień;
2) w okresie od listopada do marca:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia pojemnika,
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - 1 raz na tydzień.
4. Popiół i żużel z palenisk domowych będzie odbierany:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od października do
kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące w okresie od maja do września, przy czym dopuszcza się możliwość
pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia pojemnika,
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - 1 raz w tygodniu w okresie od października do kwietnia
oraz 1 raz w miesiącu w okresie od maja do września.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą
przez jednostkę wywozową co najmniej 1 raz w roku zgodnie z podanym do publicznej wiadomości
harmonogramem odbioru odpadów. Dodatkowo, odbiór kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się w jednym dniu każdego miesiąca, ustalonym
w harmonogramie odbioru odpadów.
6. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w ust. 2-5 jest konieczne poza ustalonym
harmonogramem odbioru odpadów, możliwe jest dostarczenie ich indywidualnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 3. 1. Odpady komunalne winny być wystawione przed nieruchomością do godziny 6:00 w dniu odbioru,
lecz nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru, zgodnie z harmonogramem,
z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W celu umożliwienia jednostce wywozowej odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości
zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki z odpadami w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich
odbiór, z utwardzonym dojazdem dla pojazdu odbierającego odpady, zabezpieczonym przed zbieraniem się
wody i błota, a gdy takie miejsce nie jest wyznaczone - na chodniku lub poboczu przy krawężniku jezdni,
jednakże w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Należy zapewnić pracownikowi
jednostki wywozowej możliwość odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wjazd pojazdów jednostki wywozowej na teren nieruchomości
w celu odebrania odpadów komunalnych.
3. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: zużytych baterii i akumulatorów,
świetlówek, chemikaliów, przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących 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,
farb, olejów i innych odpadów niebezpiecznych, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego,
szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej, które nie stanowią odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Ustala się, iż na każdej zamieszkałej nieruchomości powinien znajdować się co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Ustala się, iż niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zamieszkałych nieruchomości
jednorodzinnych będą odbierane wyłącznie z pojemników o pojemnościach 120 l lub 240 l.
3. Ustala się, iż niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zamieszkałych nieruchomości
wielorodzinnych będą odbierane z pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l lub 1100 l, z uwzględnieniem
ilości powstających odpadów komunalnych oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
§ 5. 1. Ustala się, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi dla
mieszkańców, którzy zamieszkują nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
przez gminę, na mocy złożonych przez właścicieli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Informacja o jego godzinach pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie tablicy informacyjnej na ogrodzenie ww. punktu oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Orzeszu, tj. www.odpady.orzesze.pl.
2. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą
odbierane takie odpady jak:
1) papier i makulatura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane będą w limitowanej
ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady medyczne, np. bandaże;
10) 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, w szczególności igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 1 m3 na rok na nieruchomość zamieszkałą
jednorodzinną lub lokal mieszkalny;
14) zużyte opony z motocykli i samochodów osobowych, bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników
rolniczych w limitowanej ilości do 4 sztuk na rok z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub lokalu
mieszkalnego;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 3;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) popiół i żużel z palenisk domowych;
18) zużyte tonery z drukarek;
19) okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych w ilości do 10 m2 na rok na nieruchomość zamieszkałą
jednorodzinną lub lokal mieszkalny;
20) szyby okienne, z zastrzeżeniem ust. 3;
21) gruz stanowiący odpad komunalny, z zastrzeżeniem ust. 3;
22) styropian opakowaniowy;
23) styropian z ociepleń budynków, z zastrzeżeniem ust. 3;
24) korzenie drzew (pocięte na części do 50 cm długości);
25) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np.: termometry, świetlówki, żarówki, itp.;
26) urządzenia zawierające freony, np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, itp.;
27) opakowania po substancjach niebezpiecznych, np. Opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach,
środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;
28) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.
3. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 15, 20, 21 i 23 będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przyjmowane w ilości do 1 m3 łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal
mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób
oddzielony od innych frakcji, wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.
4. W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów
o których mowa w ust. 2 pkt 14, 15, 19, 20, 21, 23, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim
Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia
właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu
www.odpady.orzesze.pl , iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz
że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego
wystawione zostanie zaświadczenie umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.
5. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Orzesza, z których złożono deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie
gminy Orzesze. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie oddaje odpadów do Punktu osobiście,
a zleca ich transport osobie trzeciej, wymagane jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie
papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadów, wraz
ze wskazaniem podmiotu upoważnionego do transportu, zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie
internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, na podstawie którego wystawione zostanie zaświadczenie
umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.
§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, gmina zapewnia dostarczenie:
1) dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
a) pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu i żużla z palenisk domowych w ilości zgodnej ze
zgłoszonym przez mieszkańców zapotrzebowaniem,
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b) pojemników przeznaczonych do gromadzenia bioodpadów, z zastrzeżeniem, że nie zapewnia się
dostarczenia tych pojemników dla nieruchomości, których właściciele posiadają przydomowy
kompostownik i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz korzystają ze
zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu, w ilości:
- dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120 l,
- dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności
240 l,
c) worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji:
papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
a) pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu i żużla z palenisk domowych,
b) pojemników przeznaczonych do gromadzenia bioodpadów,
c) pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji:
papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
- w ilości zgodnej ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
§ 7. 1. W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie przez jednostkę wywozową,
właściciele nieruchomości, mogą zgłaszać ten fakt najpóźniej w następny dniu roboczym po zdarzeniu,
w następujących formach:
1) telefonicznie pod numerem telefonu jednostki wywozowej, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Miasta Orzesze www.odpady.orzesze.pl;
2) wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail jednostki wywozowej,
udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze www.odpady.orzesze.pl;
3) wysyłając zgłoszenie w aplikacji EcoHarmonogram.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez jednostkę wywozową lub Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać składając pismo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, mailowo na adres gok@orzesze.pl albo telefonicznie pod
numerem telefonu komórki zajmującej się gospodarowaniem odpadami komunalnymi - (32) 324 88 29.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 16 grudnia
2020 r., poz. 9167).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dniem obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jan Mach

