
PROJEKT UCHWAŁY 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Rozdział 1. 

Sposób i zakres świadczenia usług 

§ 2. 1.Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane 
są w ilości nielimitowanej następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych rozmiarach (taki jak 
lodówka, pralka, zmywarka, telewizor), zużyte opony, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady z targowisk, niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, w ilości wynikającej z liczby i pojemności pojemników lub worków 
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane są w ilości 
nielimitowanej następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości odbierze wyłącznie 
odpady wymienione w § 2, które będą zebrane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 



§ 3. 1.   Ustala się, że łącznie w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których 
mowa w §5 ust.1, przyjmowane są od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 
następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady stanowiące części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony,  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
oleje i tłuszcze jadalne. 

2. Ustala się, że odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane są  
w ilości limitowanej: 

1) 0,5 Mg/nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym/rok; 

2) 0,25 Mg/lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym - do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie/rok; 

3) 0,1 Mg/lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym - siedem lokali mieszkalnych i więcej/rok; 

4) 0,1 Mg/nieruchomość niezamieszkałą/rok; 

5) 0,01 Mg/działkę na terenie ROD/rok. 

Rozdział 2. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 

§ 4. 1.           Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów od 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w  §2 ust.1: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z nieruchomości zabudowanej 
budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz na 2 tygodnie; 

b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 3 razy w tygodniu; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w tygodniu; 

2) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe odbierane 
z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz w miesiącu; 

b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 2 razy w tygodniu; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 2 razy w miesiącu; 

3) szkło odbierane z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz w miesiącu; 

b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 1 raz na  2 tygodnie; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 2 razy w miesiącu; 

4) papier odbierany z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz w miesiącu; 

b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 1 raz w tygodniu; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 2 razy w miesiącu; 

5) bioodpady odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych z nieruchomości 
zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz na 2 tygodnie; 



b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 3 razy w tygodniu; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w tygodniu; 

6) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru naturalnych choinek po okresie 
Świąt Bożego Narodzenia z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 2 razy w miesiącu styczniu; 

b) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 2 razy w miesiącu styczniu na 
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 

7) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy  odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru liści w okresie jesiennym 
z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz w miesiącu październik i 1 raz w miesiącu listopad; 

b) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w miesiącu październik i 1 raz 
w miesiącu listopad na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny o dużych rozmiarach (taki jak: lodówka, pralka, zmywarka, telewizor) odbierane 
z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 2 razy w roku na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości; 

b) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 1 raz w tygodniu; 

c) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w tygodniu na indywidualne 
zgłoszenie właściciela nieruchomości. 

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w §2 ust.2: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z: 

a) cmentarzy - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie i nie częściej niż 1 raz w tygodniu. W tygodniu 
poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych oraz w tygodniu następującym po święcie - 
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i nie częściej niż 3 razy w tygodniu; 

b) terenów ogrodów działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 
1 raz na 2 tygodnie i nie częściej niż 1 raz w tygodniu. W pozostałym okresie w przypadku 
powstawania odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu; 

c) pozostałych nieruchomości - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i nie częściej niż 1 raz w tygodniu; 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło oraz papier: 

a) 1 raz w miesiącu, gdy odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1 raz w miesiącu; 

b) 2 razy w miesiącu, gdy odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są częściej niż 1 raz 
w miesiącu; 

3) bioodpady odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych: 

a) 1 raz na 2 tygodnie, gdy odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są rzadziej niż 4 razy 
w miesiącu; 

b) 1 raz w tygodniu, gdy odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są częściej niż 3 razy 
w miesiącu; 

4) odpady z targowisk - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i nie częściej niż 5 razy w tygodniu. 

3. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w §2 ust.3: 



1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie w okresie powstawania 
odpadów; 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło oraz papier - 1 raz 
w miesiącu w okresie powstawania odpadów; 

3) bioodpady  odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych: - 1 raz na 
2 tygodnie w okresie powstawania odpadów. 

4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, określonej w niniejszym paragrafie. Zmiana częstotliwości 
wymaga pisemnego wniosku właściciela nieruchomości. 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
i właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - do sześciu lokali 
mieszkalnych włącznie, w celu skorzystania z usługi wywozu odpadów na indywidualne zgłoszenie, 
o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zobowiązani są zgłosić telefonicznie lub osobiście do 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zapotrzebowanie na tę usługę. 

6. Odpady komunalne, z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz odpadów 
z targowisk, przyjmowane są przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na bieżąco 
– w miarę ich dostarczania przez właściciela nieruchomości. 

Rozdział 3. 

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 5. 1.    Na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój funkcjonują dwa punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych: 

1) Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON); 

2) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2. Dane na temat lokalizacji oraz podmiotów prowadzących punkty znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

3. Właściciele nieruchomości dostarczają selektywnie zebrane odpady komunalne do punktów we 
własnym zakresie w godzinach ich funkcjonowania: 

1) GPZON: 

a) w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): 

- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.30 do 17.00; 

- w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00; 

b) w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca): 

- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.30 do 15.00; 

- w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00; 

2) PSZOK: 

a) w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): 

- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.30 do 17.00; 

- w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00; 

b) w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca): 

- w poniedziałki od godziny 10.00 do 17.00; 

- we wtorki, czwartki, piątki od godziny 7.30 do 15.00; 

- w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00. 



3) Punkty nie świadczą usług w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek a także w dni ustawowo wolne od 
pracy. 

 

Rozdział 4. 

Wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym 

§ 6. 1.       W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi gmina wyposaża nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
zabudowaną budynkiem: 

1) mieszkalnym jednorodzinnym w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (do 
sześciu osób zamieszkujących na nieruchomości - 1 pojemnik o poj. 110/120l/nieruchomość, 
siedem osób zamieszkujących na nieruchomości i więcej  - 1 pojemnik o poj. 240l/nieruchomość) 
i bioodpady odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych (1 pojemnik 
o poj. 120l/nieruchomość) oraz worki z tworzywa sztucznego o pojemności 110/120 l na papier (12 
worków/nieruchomość/rok), szkło (12 worków/nieruchomość/rok), metale i tworzywa sztuczne (36 
worków/nieruchomość/rok) oraz na odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru 
liści w okresie jesiennym (10 worków/nieruchomość/rok); 

2) wielolokalowym - siedem lokali mieszkalnych i więcej - w pojemniki na odpady komunalne, 
zgodnie ze złożonym przez właściciela nieruchomości zapotrzebowaniem; 

3) wielolokalowym - do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - w pojemniki na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odbierane zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych, w pojemniki na papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne albo worki z tworzywa sztucznego o pojemności 110/120 l na papier (12 worków/lokal 
mieszkalny/rok), szkło (12 worków/lokal mieszkalny/rok), metale i tworzywa sztuczne (36 
worków/lokal mieszkalny/rok) oraz na odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru 
liści w okresie jesiennym (10 worków/nieruchomość/rok), zgodnie ze złożonym  przez 
właściciela nieruchomości zapotrzebowaniem. 

2. Gmina dba o stan sanitarny, porządkowy i techniczny dostarczonych pojemników. 

3. Częstotliwość mycia pojemników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, określa się 
następująco dla nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -  2 razy w roku; 

b) pojemniki na bioodpady - 2 razy w roku. 

2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 5 razy w roku; 

b) pojemniki na bioodpady - 7 razy w roku; 

c) pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - 2 razy w roku; 

4. Pojemniki przekazane przez Miasto nie przechodzą na własność właściciela nieruchomości. 

 



Rozdział 5. 

Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług 

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza: 

1) w formie elektronicznej na adres mailowy odpady@um.jastrzebie.pl; 

2) telefonicznie pod numerem telefonu 32 47 85 396; 

3) pisemnie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-
Zdrój. 

2. Zaistniałe nieprawidłowości należy zgłaszać w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia, 
w którym wystąpiła nieprawidłowość, przy czym: 

1) nieprawidłowości powstałe w trakcie odbioru  odpadów w punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zaleca się zgłaszać niezwłocznie, tj. w trakcie korzystania z punktu; 

2) brak odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zaleca się zgłaszać w dniu następnym po dniu 
terminowego odbioru odpadów. 

3. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, należy podać imię, nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, adres 
nieruchomości, z której usługi były świadczone w sposób niewłaściwy, datę oraz opis 
nieprawidłowości. 

4. Zgłoszenie, które nie będzie zawierać co najmniej adresu nieruchomości, daty zdarzenia 
i informacji o zaistniałej nieprawidłowości, nie zostanie rozpatrzone. 

 

 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XII.76.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 3387 z dnia 2 czerwca 2017 r.), zmieniona uchwałą nr XXII.166.2017 Rady Miasta Jastrzębie-
Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 6885 z dnia 11 grudnia 2017 r.), 
uchwałą nr II.7.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 771 z dnia 2 lutego 2018 r.), uchwałą nr X.94.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 
21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4176 z dnia 29 czerwca 2018 r.), uchwałą nr XIX.152.2019 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 68 z dnia 7 stycznia 
2020 r.). 

 

 



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

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Robert Cichowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła na gminy obowiązek 
dostosowania uchwał podjętych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, tj. najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W ustawie zmieniającej, o której mowa na wstępie uzasadnienia, ustawodawca jednocześnie 
zagwarantował trwałość umowy cywilnoprawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zawartej pomiędzy miastem a podmiotem wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, przez okres na jaki została ona zawarta - w przypadku miasta Jastrzębie-Zdrój do 
dnia 30 czerwca 2021r. Oznacza to, że czasowo zachowane zostały wszystkie elementy systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu, o które została umowa zawarta, a które 
wynikają z prawa miejscowego. 

Obowiązek dostosowania wielu przepisów prawa miejscowego w określonym czasie skutkuje po 
stronie gminy koniecznością kompleksowego ujęcia  systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Z drugiej strony należy pamiętać, że gmina zobowiązana jest do zachowania 
wszystkich warunków umowy przez okres, na jaki została ona zawarta. Miasto bowiem nie może 
zobowiązać wykonawcę do realizacji umowy w zmienionym zakresie nawet jeśli został on 
zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa miejscowego, bowiem zamówienie winno być 
realizowane na warunkach określonych w ofercie złożonej w ramach prowadzonego postępowania 
przetargowego a następnie w umowie, mając na uwadze bezwzględny zapis art. 140 Pzp. 

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości (dla odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości oraz przyjmowanych 
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych), sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak również tryb i sposób zgłaszania przez 
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych łącznie zapewniają odbiór wszystkich 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 a także art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
a dodatkowo również odpadów z targowisk, olei i tłuszczy jadalnych.  Na podstawie art. 6r ust. 3a 
w/w ustawy zlimitowano ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne, przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Ustawodawca dopuścił w art. 6m ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
ustalenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne jako nie rzadszą niż ta określona w uchwale rady 
gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 ucpg, a w przypadku jej nieokreślenia w uchwale, w okresie 
od kwietnia do października nie powinna być ona rzadsza niż raz na 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę 
w/w a także fakt, że na terenie gminy znajdują się nieruchomości, na których powstają niewielkie 
ilości odpadów komunalnych, określono częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na poziomie 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu i nie częściej niż jeden raz w tygodniu co ma swoje oparcie 
w zapisach regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Jednocześnie częstotliwość odbioru bioodpadów dla nieruchomości niezamieszkałych wynosić 
będzie 1 raz na tydzień lub jeden raz na dwa tygodnie w zależności od częstotliwości odbioru 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

 

 



Punkt PSZOK prowadzony jest przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, 
stąd w uchwale zawarto odesłanie do strony internetowej miasta w zakresie lokalizacji punktu oraz 
danych prowadzącego punkt. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.  

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

    /-/ Honorata Uchto 

 

 


