
 

 

UCHWAŁA NR L/633/22 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Orzesze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) 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 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812) 

Rada Miejska Orzesze  

uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/483/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze, w załączniku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:    

„3) dostarcza we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady 

wymienione w ust. 1 pkt 7-15 oraz wymienione w ust. 1 pkt 1-6, których znaczący rozmiar lub ilość 

wyklucza umieszczenie ich w pojemnikach lub workach oraz odbiór bezpośrednio z nieruchomości. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zbierane są selektywnie 

w specjalnie do tego przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach i kontenerach lub workach. 

Zastrzega się, iż odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 

i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (trawa, liście, drobne gałęzie przycięte do 

maksymalnej długości 50 cm), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków 120 l lub 

200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego.”; 

2) w § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:    

„9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, chyba, że właściciel udokumentuje wystarczającą 

mniejszą ilość wywozów. Ilość odebranych nieczystości ciekłych z posesji powinna być proporcjonalna 

do ilości pobranej wody.”; 

3) w § 12 w ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:    

„6) bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane będą w limitowanej 
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ilości, tj. 10 worków 120 l lub 200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokalu 

mieszkalnego;”; 

4) w § 12 w ust. 11 pkt 13 otrzymuje brzmienie:    

„13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg na rok na nieruchomość zamieszkałą 

jednorodzinną lub lokal mieszkalny;”; 

5) w § 12 w ust. 11 pkt 14 otrzymuje brzmienie:    

„14) zużyte opony, bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych w limitowanej ilości do 

4 sztuk na rok z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnego;”; 

6) w § 12 w ust. 11 pkt 19 otrzymuje brzmienie:    

„19) okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem ust. 12;”; 

7) w § 12 ust. 12 otrzymuje brzmienie:    

„12. Odpady wymienione w ust. 11 pkt 15, 19, 20, 21, 23 będą w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przyjmowane w ilości do 1 Mg 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.”; 

8) w § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:    

„14. W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

odpadów o których mowa w ust. 11 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 postawie 

którego umożliwione zostanie oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.”; 

9) w § 12 ust. 15 otrzymuje brzmienie:    

„15. 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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z dniem obowiązywania od 15 stycznia 2023 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Jan Mach 
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