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

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. 
zm.), 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 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposób świadczenia usług oraz wysokość cen za te usługi. 

2. Rodzaje dodatkowych usług określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wysokość cen za dodatkowe usługi określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników 
na odpady komunalne: 

1. Usługa świadczona jest wyłącznie na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości, które należy 
złożyć w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój do 5 dnia danego miesiąca. 

2. Warunkiem świadczenia usługi jest złożenie poprawnie wypełnionego zlecenia. 

3. Wzór formularza zapotrzebowania na dodatkową usługę dostępny jest w wersji elektronicznej na 
stronie jastrzebie.pl w zakładce „Dla mieszkańca - Ekologia - Gospodarka odpadami komunalnymi” 
oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

4. Usługa wykonywana jest dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów oraz 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wymienionych w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

5. Usługa świadczona jest od kwietnia do października danego roku przy dodatnich temperaturach 
powietrza. 

6. W zależności od liczby złożonych w danym miesiącu zleceń, usługa może być świadczona 
w miesiącu, w którym wpłynęło poprawnie wypełnione zlecenie, lub w miesiącu następnym. 

7. O terminie wykonania dodatkowej usługi zamawiający usługę informowany jest telefonicznie. 

8. Obowiązkiem zamawiającego usługę mycia i dezynfekcji pojemnika jest udostępnienie 
opróżnionego pojemnika w dniu świadczenia usługi. 

9. Zamawiający usługę zobowiązany jest protokolarnie potwierdzić mycie i dezynfekcję pojemnika. 

10. Termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie jednorazowego podstawienia 
pojemnika, odbioru i transportu bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK): 



1. Usługa świadczona jest wyłącznie na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości, które należy 
złożyć w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym przed 
planowanym terminem skorzystania z usługi. 

2. Wzór zlecenia na wykonanie dodatkowej usługi dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 
jastrzebie.pl w zakładce „Dla mieszkańca - Ekologia - Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz 
w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

3. Usługa obejmuje odbiór i transport bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych w obrębie jednej nieruchomości. 

4. Termin wykonania dodatkowej usługi ustala się telefonicznie po złożeniu przez zamawiającego 
usługę poprawnie wypełnionego zlecenia. 

5. Pojemnik podstawiany jest na nieruchomość na czas nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. 

6. Termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie przyjęcia w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych wraz z ich zagospodarowaniem: 

1. Usługa świadczona jest: 

a) po okazaniu i dokonaniu odczytu karty PSZOK; 

b) na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości lub pisemne zlecenie osoby transportującej/podmiotu 
transportującego odpady na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez właściciela 
nieruchomości; 

2. Zapisy ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie sytuacji, w której odpady 
transportowane są do punktu w ramach usługi określonej w § 3 bądź, gdy z przyczyn technicznych lub 
innych użycie karty PSZOK jest niemożliwe. 

3. Wzór zlecenia na wykonanie dodatkowej usługi oraz wzór upoważnienia dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie jastrzebie.pl w zakładce „Dla mieszkańca - Ekologia - Gospodarka odpadami 
komunalnymi”, w wersji papierowej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) lub w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

4. Termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 

§ 5. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie przyjęcia w Gminnym Punkcie 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) ponadlimitowej ilości zużytych opon stanowiących 
odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem: 

1. Usługa świadczona jest: 

a) po okazaniu i dokonaniu odczytu karty PSZOK; 

b) na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości lub pisemne zlecenie osoby transportującej/podmiotu 
transportującego odpady na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez właściciela 
nieruchomości; 

2. Zapisy ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie sytuacji, w której 
z przyczyn technicznych lub innych użycie karty PSZOK jest niemożliwe. 

3. Wzór zlecenia na wykonanie dodatkowej usługi oraz wzór upoważnienia dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie jastrzebie.pl w zakładce „Dla mieszkańca - Ekologia - Gospodarka odpadami 
komunalnymi”, w wersji papierowej w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON) lub w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 



4. Termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. 

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

§ 7. Traci moc uchwała nr XII.152.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 paździerika 
2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7029 z dnia 8 listopada 2021 r.). 

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

 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

  /-/ Anna Hetman



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

Zakres oferowanych usług stanowi ofertę fakultatywnych usług, powiązanych 
z odbieraniem, zagospodarowaniem i przyjmowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, które nie są zaliczone do usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. 

W projekcie uchwały zaproponowano nową usługę polegającą na myciu i dezynfekcji 
pojemników na odpady komunalne. 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr ……………. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia …………………. 

 
 

Rodzaje dodatkowych usług 

nieruchomości, 

na których zamieszkują 

mieszkańcy, zabudowane 

budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

nieruchomości, 

na których zamieszkują 

mieszkańcy, zabudowane 

budynkami wielolokalowymi 

nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy 

usługa mycia i dezynfekcji pojemnika 

na odpady komunalne 

usługa mycia i dezynfekcji pojemnika na 

odpady komunalne 

usługa mycia i dezynfekcji 

pojemnika na odpady 

komunalne 

usługa jednorazowego podstawienia 

pojemnika typu KP5 / KP7 / Big Bag 

na bioodpady stanowiące odpady 

komunalne lub odpady budowlane 

i rozbiórkowe, odbiór i transport tych 

odpadów z nieruchomości do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

usługa jednorazowego podstawienia 

pojemnika typu KP5 / KP7 / Big Bag na 

bioodpady stanowiące odpady 

komunalne lub odpady budowlane 

i rozbiórkowe, odbiór i transport tych 

odpadów z nieruchomości do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

- 

usługa przyjęcia w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

ponadlimitowej ilości odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

usługa przyjęcia w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 
- 

usługa przyjęcia w Gminnym Punkcie 

Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

(GPZON) ponadlimitowej ilości 

zużytych opon stanowiących odpady 

komunalne 

usługa przyjęcia w Gminnym Punkcie 

Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

(GPZON) ponadlimitowej ilości zużytych 

opon stanowiących odpady komunalne 

usługa przyjęcia w 

Gminnym Punkcie Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych 

(GPZON) ponadlimitowej 

ilości zużytych opon 

stanowiących odpady 

komunalne 

 



 

 

 

Złącznik nr 2 

do Uchwały nr ……..…….. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ……………….. 

 

Wysokość cen za usługi dodatkowe 

rodzaj usługi rodzaj pojemnika cena netto* [zł/szt.] 

usługa jednorazowego mycia 

i dezynfekcji pojemnika 
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110 l 13,89 

120 l 13,89 

240 l 13,89 

1100 l 41,67 

5 m3 277,78 

7 m3 277,78 

10 m3 277,78 
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y
 120 l 18,52 

240 l 18,52 

* Do cen netto doliczany będzie należny podatek VAT. 
 

 
rodzaj usługi rodzaj pojemnika [m3] cena usługi [zł/szt.] 

usługa jednorazowego podstawienia pojemnika na 

bioodpady stanowiące odpady komunalne lub 

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 

z nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, odbiór i transport odpadów 

z nieruchomości do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

BIG BAG - 1 m3 177,12 

Kontener KP5 - 5 m3 186,84 

Kontener KP7 - 7 m3 186,84 

 
 

rodzaj usługi rodzaj odpadu cena usługi [zł/Mg] 

usługa przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej 

ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

pochodzących z nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy, wraz z ich 

zagospodarowaniem 

odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

785,16 

usługa przyjęcia w Gminnym Punkcie Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

ponadlimitowej ilości zużytych opon stanowiących 

odpady komunalne pochodzących z nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy, lub 

nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, wraz z ich zagospodarowaniem 

zużyte opony stanowiące 
odpady komunalne 

1620,00 
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