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UCHWAŁA NR 184/2016
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 25 lutego 2016 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, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c,
3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną w danym miesiącu kalendarzowym, przez właścicieli nieruchomości, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone na terenie nieruchomości:
1) zamieszkanej lub z części zamieszkanej:
a) odpady komunalne zmieszane:
- w zabudowie jednorodzinnej w cyklu odbioru raz na tydzień: pojemnik 80 litrów – dla nieruchomości
zamieszkanej przez 1-3 osób, pojemnik 120 litrów - dla nieruchomości zamieszkanej przez 4-5 osób,
pojemnik 240 litrów – dla nieruchomości zamieszkanej przez 6-8 osób, pojemnik 120 litrów - na
każde dodatkowe 4 osoby zamieszkujące nieruchomość oraz ewentualnie występujące dodatkowe
ilości w workach zgromadzonych przy pojemnikach,
- w zabudowie wielorodzinnej w cyklu odbioru dwa razy w tygodniu: pojemniki o pojemności
120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów, 5 000 litrów, 7 000 litrów i inne, z zastrzeżeniem, iż na każde
8 osób zamieszkujących przypada 120 litrów pojemności pojemnika oraz ewentualnie występujące
dodatkowe ilości w workach zgromadzonych przy pojemnikach. W przypadku gdy obliczona wielkość
pojemnika jest różna od wielkości dostępnych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów
komunalnych zmieszanych, wielkość pojemnika lub pojemników odpowiada najbliższej dostępnej
pojemności w górę.
b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, z podziałem na frakcje w postaci:
- papieru i tektury,
- tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz metali,
- szkła,
- odpadów ulegających biodegradacji,
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- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- bez ograniczeń,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zgodnie z §2 ust. 8,
d) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, których frakcje oraz miejsce dostarczania zostały
wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
przyjętego odrębną uchwałą bez ograniczeń.
2) niezamieszkanej lub z części niezamieszkanej:
a) odpady komunalne zmieszane w ilości zgodnej ze złożoną dyspozycją w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej odrębną uchwałą,
b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, z podziałem na frakcje w postaci:
- papieru i tektury,
- opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych oraz metali,
- szkła,
- bez ograniczeń,
c) odpady ulegające biodegradacji w ilości zgodnej ze złożoną dyspozycją w deklaracji, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 lit a.
2. W zamian za uiszczoną w danym miesiącu kalendarzowym przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów
komunalnych przy czym:
1) nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej będą wyposażane w worki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych oraz metali, szkła, odpadów ulegających biodegradacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
przyjętego odrębną uchwałą.
2) nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną, a część nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą wyposażane w worki
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów: papieru
i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz metali, szkła, odpadów ulegających
biodegradacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą.
3) nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej będą wyposażane:
- w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych zgodnie
z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
przyjętego odrębną uchwałą.
4) nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną, a część nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą wyposażane:
- w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych zgodnie
z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
przyjętego odrębną uchwałą.
5) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
- w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych zgodnie
z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
przyjętego odrębną uchwałą, w ilości zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem w deklaracji, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit a,
- w worki na odpady komunalne zmieszane w odniesieniu do nieruchomości takich jak zespoły
wolnostojących garaży (kompleksy garaży).
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3. W zamian za uiszczoną w danym miesiącu kalendarzowym przez właścicieli nieruchomości, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się nieruchomości w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz zapewnia utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym,
technicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję raz na kwartał przy czym:
1) nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej będą wyposażane:
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 pkt. 1
lit. a) tiret pierwszy.
2) nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej będą wyposażane:
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 1
lit. a) tiret drugi,
- w pojemnik lub pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące
frakcje odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz metali,
szkła zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą w przypadku znacznie utrudnionego dostępu
tj. odległości większej niż 200 metrów w linii prostej od nieruchomości do zespołów kontenerów
tzw. „dzwonów”, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie.
3) nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą wyposażane:
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 1
lit. a) tiret pierwszy,
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 2
lit. a).
4) nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą wyposażane:
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 1
lit. a) tiret drugi,
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 2
lit. a),
- w pojemnik lub pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące
frakcje odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz metali,
szkła zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą w przypadku znacznie utrudnionego dostępu tj.
odległości większej niż 200 metrów w linii prostej od nieruchomości do zespołów kontenerów
tzw. „dzwonów”, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie.
5) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą wyposażane:
- w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane zgodnie z postanowieniami § 1ust. 1 pkt. 2
lit. a).
4. Za wyposażenie nieruchomości w odpowiedniej ilości i jakości worki oraz pojemniki służące do
odbierania odpadów komunalnych, a także ich utrzymanie w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym
i sanitarnym odpowiedzialny będzie podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Miasta na podstawie
zawartej umowy z Gminą Siemianowice Śląskie.
5. Podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa w ust. 4, odbierając worki z odpadami
komunalnymi selektywnie zbieranymi z nieruchomości, o których mowa w ust. 2, zastępuje je nowymi.
6. Worki na odpady komunalne pochodzące z zespołów wolnostojących garaży (kompleksy garaży)
właściciele nieruchomości mogą pobrać w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane, odbierane są z częstotliwością:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–4–

Poz. 1466

1) z nieruchomości zamieszkanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz w tygodniu,
b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu, przy czym na wniosek właściciela nieruchomości
istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów, jednak musi się on odbywać
co najmniej raz w tygodniu.
2) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz w tygodniu.
3) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
- w odniesieniu do części zamieszkanej – dwa razy w tygodniu, przy czym na wniosek właściciela
nieruchomości istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów, jednak musi się
on odbywać co najmniej raz w tygodniu,
- w odniesieniu do części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
raz w tygodniu.

komunalne –

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
- targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- szpitali – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- ogródków działkowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, pozostałym –
nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- cmentarzy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- zespołów wolnostojących garaży (kompleksów garaży) – nie rzadziej niż raz na pół roku,
- pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –
raz w tygodniu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych oraz metali, szkła odbierane są z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie.
2) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz w miesiącu.
3) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na dwa tygodnie.
4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na dwa
tygodnie.
3. Selektywnie zbierane odpady komunalne w ogólnodostępnych zespołach kontenerów tzw. „dzwonach”
w postaci:
1) papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz metali, odbiera się raz w tygodniu,
2) szkła odbiera się - raz na dwa tygodnie.
4. Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji są odbierane:
1) z nieruchomości zamieszkanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada oraz raz na dwa
tygodnie w pozostałym okresie.
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2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na dwa
tygodnie.
5. Właściciele nieruchomości na bieżąco, samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, którego miejsce oraz godziny otwarcia są podane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, frakcje odpadów komunalnych,
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego
odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. Właściciele nieruchomości na bieżąco, samodzielnie dostarczają do punktów placówek
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, handlowych, oświatowych bądź aptecznych oraz
wybranych budynków Urzędu Miasta według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,
frakcje odpadów komunalnych określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą.
7. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych organizowane będą raz na dwa miesiące.
Miejsca i terminy przyjmowania frakcji odpadów komunalnych, określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie są podawane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
8. Odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstających w wyniku prac
przeprowadzanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i pochodzących z nieruchomości
zamieszkanych lub z części zamieszkanych nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną,
a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą być przez
właścicieli nieruchomości bezpłatnie oddawane, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie
Miasta Siemianowice Śląskie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ilości do 500 litrów
jednorazowo dwa razy w roku na jeden adres zamieszkania.
9. Odpady komunalne w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, pochodzące
z nieruchomości zamieszkanych lub z części zamieszkanych nieruchomości, których część stanowi
nieruchomość zamieszkaną, a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne składowane w wyznaczonym terminie i miejscu, będą odbierane:
1) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w roku,
2) w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie.
10. Odpady komunalne zgromadzone w punktach placówek świadczeniodawców podstawowej opieki
zdrowotnej, aptecznych, handlowych, oświatowych, wybranych budynkach Urzędu Miasta, Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane zgodnie z występującymi potrzebami, nie
rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 3. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
właściciel nieruchomości może pisemnie na adres: Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie na numery Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożyć reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis i miejsce zdarzenia będącego
przedmiotem reklamacji.
3. Reklamację należy wnieść w terminie trzech dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia będącego jej
przedmiotem lub trzech dni od powzięcia informacji przez właściciela nieruchomości o zdarzeniu skutkującym
złożeniem reklamacji.
4. Reklamacja, która zostanie wniesiona po upływie terminu określonego w ust. 3 nie będzie podlegać
uwzględnieniu.
5. Reklamacja wniesiona przez właściciela nieruchomości będzie rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych
od daty jej wpływu.
§ 4. Numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz adresy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie są
dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.siemianowice.pl.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
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§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2016r.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Rady Miasta
Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013r. 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. Śl. z 2013r., poz. 2586, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r.,
poz. 3133, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 1529).
§ 8. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl .

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

