
Projekt

z dnia  30 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia  2020 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1439 z późn. 
zmianami), 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 1939) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich 
zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać 
segregacji mającej na celu oddzielne zbieranie następujących frakcji:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) 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,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) odpady tekstyliów i odzieży,

16) wystudzony popiół i żużel z palenisk domowych.

2. Odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu frakcji określonych w ust.1 należy zbierać 
oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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3. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w ust. 1 realizuje się poprzez:

1) umieszczanie odpadów wymienionych w ust.1 pkt 1-6 i 16 oraz w ust. 2 w przeznaczonych do 
tego celu, oznakowanych pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości z zastrzeżeniem ust 4,

2) przekazywania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o których mowa w ust. 2 
oraz zebranych selektywnie wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 i 16, zebranych w workach lub 
pojemnikach - jednostce wywozowej odbierającej odpady z nieruchomości, zgodnie z 
częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ust. 
1 pkt 6 (odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) będą 
odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości w limitowanej ilości, tj:

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120l,

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o łącznej 
pojemności 240l,

3) dostarczanie we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 7-15 oraz wymienionych w ust. 1 pkt 1-6, których znaczący 
rozmiar lub ilość wyklucza umieszczanie w workach lub pojemnikach i bezpośredni odbiór z 
nieruchomości. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zbierane są 
selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach i kontenerach 
lub workach.

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 6 (odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, w szczególności usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, 
wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy - drobno pocięte) należy w pierwszej kolejności poddać 
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu a w przypadku 
braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem 
ust. 3 pkt 2, należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez 
limitowania ilości tych odpadów z zastrzeżeniem, że przywożone tego rodzaju odpady powinny być 
umieszczone w workach własnych mieszkańców a następnie zawartość worków powinna być 
wysypana przez osobę dostarczającą odpady do wskazanych przez pracownika Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych kontenerów lub pojemników.

5. W celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych jednostce wywozowej, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki wypełnione 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 albo na poboczu przy krawężniku jezdni. Pracownik Wykonawcy musi mieć zapewnioną 
możliwość dostępu do odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. W sytuacjach 
wyjątkowych dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów Wykonawcy w celu 
odbioru odpadów.

6. Odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach należy gromadzić odrębnie w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu 
odpadów komunalnych wielkogabarytowych jednostki wywozowej, bądź dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych i dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych."

2) Nazwa rozdziału 3. otrzymuje brzmienie: "Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub 
worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym jak i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia odpadów"

3) § 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności w 
przedziale od 60l do 1000l;"

4) w § 8:
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a) uchyla się ust. 2 pkt 4.

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania 
urządzeń, o których mowa w ust. 5 w odpowiednim stanie technicznym oraz sanitarnym 
poprzez ich bieżące mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku. Właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i 
porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez dbanie o czystość i porządek na terenie, 
na którym znajdują się pojemniki lub worki na odpady komunalne."

5) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Pozbywanie się odpadów ulegających biodegradacji ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne, które nie zostały 
poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, 
powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) w okresie od początku kwietnia do końca października:

- z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się 
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia 
pojemnika,

- z nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,

- z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

- z ogródków działkowych i z cmentarzy - 1 raz w miesiącu;

2) w okresie od początku listopada do końca marca:

- z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się 
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia 
pojemnika,

- z nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,

- z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

- z ogródków działkowych i z cmentarzy - 1 raz na dwa miesiące;"

6) w § 11:

a) ust. 13 otrzymuje brzmienie: "W stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przyjmowane są, takie odpady jak:

1) odpady wielkogabarytowe (3 razy na rok z nieruchomości zamieszkałej);

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyte tonery z drukarek;

5) zużyte opony (bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych) maksymalnie 4 
sztuki na rok z nieruchomości zamieszkałej;

6) opakowania metalowe;

7) okna i drzwi z remontu budynku mieszkalnego ( 1 raz w roku na nieruchomość zamieszkałą);

8) tworzywa sztuczne;

9) szkło opakowaniowe;

10) szyby okienne;

11) papier i tektura;

12) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

13) gruz stanowiący odpad komunalny w ilości do 1m³ jednorazowo na nieruchomość zamieszkałą, 
nie więcej niż 3m³ na rok na nieruchomość zamieszkałą;

14) styropian opakowaniowy;

15) styropian z ociepleń budynków (1 raz w roku 1m3 z nieruchomości zamieszkałej);
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16) odpady ulegające biodegradacji, w szczególności bioodpady;

17) przeterminowane leki;

18) korzenie drzew;

19) odzież i tekstylia;

20) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki itp.;

21) urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;

22) odpady medyczne np.: bandaże, strzykawki, igły itp.;

23) opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, 
lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;

24) popiół i żużel z palenisk;

25) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych"

b) po ust. 14 dodaje się ust. 15 oraz 16 w brzmieniu:

15. W przypadku oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odpadów, o których mowa w ust. 13 pkt 1), 5), 7), 10), 13), 15), 16) i 25), osoba dostarczająca te 
odpady oświadczy na piśmie, że dostarczane odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na 
terenie Orzesza objętej deklaracją.

16. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie 
właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Orzesza, dla których złożono deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Orzesze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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