UCHWAŁA NR XVI/124/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 15 kwietnia 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 na terenie gminy
Szczyrk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz 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 2019 r., poz.1020) ze zm.), po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej
Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, oraz z nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
- gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:
1) . Odbiór odpadów:
a) papier – niebieski worek, który może być oznaczony napisem „Papier”
b) szkło – zielony worek, który może być oznaczony napisem „Szkło”
c) metal i tworzywa sztuczne – żółty worek, który może być oznaczony napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”
d) bioodpady – brązowy worek, który może być oznaczony napisem „Bio”
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – czarny pojemnik lub worek, który może być opisany
„Odpady zmieszane”
§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu nieruchomości odbywa się
z następującą częstotliwością:
1) papier – jeden raz w miesiącu przez cały rok kalendarzowy;
2) szkło - jeden raz w miesiącu przez cały rok kalendarzowy;
3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - dwa razy w miesiącu przez cały rok
kalendarzowy;
4) bioodpady – z budynków wielolokalowych:
- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października,
- nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie od listopada do marca,
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:
- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października,
- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z budynków wielolokalowych:
- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października,
- nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie od listopada do marca,
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
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- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października,
- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca;
6) bioodpady w części stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów, skoszona trawa liście, gałęzie
- nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, z limitem ilościowym do
240 l miesięcznie z nieruchomości.
§ 3. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którego adres, dni i godziny świadczenia usług
zostały podane w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.um.szczyrk.pl
świadczy usługi w zakresie przyjmowania na bieżąco następujących rodzajów odpadów:
1) odpady wymienione w § 1 ust. 1 z wyjątkiem ppkt. e
2) przeterminowane leki;
3) odpady niebezpieczne oraz chemikalia
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte baterie i akumulatorów;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) popiół;
9) zużyte opony;
10) odpady niekwalifikujące 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;
11) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnej zbiórki
odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w ust.1
3. Dostarczone przez właściciela nieruchomości odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych są odbierane na bieżąco w godzinach świadczenia usług przez PSZOK,
4. Odpady wymienione w § 3. ust. 1 pkt 2 można przekazywać również do punktów zorganizowanych
w aptekach na terenie gminy (wykaz aptek udostępniony na stronie www.um.szczyrk.pl.
5. Wprowadza się ograniczenie odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,
w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- odpady budowlane i rozbiórkowe - do 500 kg rocznie na nieruchomość;
- odpady wielkogabarytowe - do 250 kg rocznie na nieruchomość;
- zużyte opony- do 4 sztuk rocznie na nieruchomość.
§ 4. Właściciele nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę,
odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
zgłaszają do Urzędu Miejskiego w Szczyrku na piśmie, telefonicznie lub drogą e –mail, niezwłocznie po
zaistnieniu zdarzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

Id: 4F380E59-85EB-4C6B-9D50-37398D645231. Podpisany

Strona 2 z 3

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej
w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zmienionej uchwałami Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r.,
Uchwałą nr XXXII/182/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą nr
XLVI/298/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 listopada 2017 r., Uchwałą nr XLVIII/319/2018 Rady
Miejskiej w Szczyrku z dnia 20 stycznia 2018 r., Uchwałą nr XLIX/323/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres
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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
W uchwale, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż
raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Projekt uchwały, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
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