
Projekt 
 
z dnia  6 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 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, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

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. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),  oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu 
Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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. 

§ 2.  

Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w zakresie nieruchomości określonych w załączniku do uchwały, 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
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§ 3.  

1. Ilości i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 
1 do uchwały. 

2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość 
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 

§ 4.  

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
Marklowickiej 21. 

2. Zasady oraz sposób funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym 
mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

§ 5.  

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: 
www.wodzislaw-slaski.pl. 

§ 6.  

1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, 
właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od daty planowanego odbioru ma prawo 
zgłaszania Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów 
komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości dokonuje: 

1) telefonicznie na nr telefonu 32/45 90 453; 32/45 90 455 lub 32/45 90 415 

2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, 

3) osobiście w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 

3. Opis nieprawidłowości powinien zawierać dane adresowe zgłaszającego. 

§ 7.  

1. Miasto wyposaży punkty gromadzenia odpadów w zabudowie budynkami wielolokalowymi - nieruchomości 
zamieszkałe, w pojemniki/worki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie: 

1) pojemniki na  papier, 

2) pojemniki na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

3) pojemniki na szkło, 

4) pojemniki na bioodpady, 

5) worki na bioodpady/na miesiąc/lokal mieszkalny. 

2. Miasto wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę jednorodzinną w worki/pojemniki 
z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie: 

1) na papier - 1 worek 120l  na miesiąc, 

2) na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 worki 120l na miesiąc, 

3) na szkło - 1 worek 120l na miesiąc, 

4) na bioodpady - 1 pojemnik 240 l,  z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, którzy zostaną zwolnieni z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarujących posiadanie na nieruchomości 
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kompostownika przydomowego i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w tym 
kompostowniku. 

§ 8.  

Traci moc uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości. 

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2021.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

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

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym 
okresie 1 raz w miesiącu 

PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 

1 raz w miesiącu.  
. 

POPIÓŁ W okresie od października do kwietnia oraz w miesiącach czerwcu i sierpniu 
1 raz w miesiącu. 

BIOODPADY 

 1 raz na 2 tygodnie.  
 

W przypadku, gdy mieszkaniec nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym zadeklaruje kompostowanie odpadów, odpady 

mogą być wyłącznie dostarczane indywidualnie i oddawane w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY 

1 raz w roku należy dostarczać i umieszczać w kontenerach ustawionych 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, na 

terenach wyznaczonych przez Miasto i w terminach ustalonych przez 
przedsiębiorcę, pozbywać się w sposób określony w przepisach odrębnych 
lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 1 raz w roku. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 

2 razy w tygodniu. 

POPIÓŁ W okresie od października do marca 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 
kwietnia do września 1 raz w miesiącu. 

BIOODPADY 2 razy w tygodniu.  

ODPADY NIEBEZPIECZNE, 
PRZETERMINOWANE LEKI 

I CHEMIKALIA 

Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się 
w wyznaczonych aptekach lub dostarczyć do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady niebezpieczne oraz chemikalia 
należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 

ZUŻYTE BATERIE  
Należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach znajdujących się 

w obiektach dopuszczonych przez przepisy odrębne lub dostarczać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

ZUŻYTE AKUMULATORY Należy dostarczać do punktu ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych  

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY 

1 raz w roku należy dostarczać i umieszczać w kontenerach ustawionych 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, na 

terenach wyznaczonych przez Miasto i w terminach ustalonych przez 
przedsiębiorcę, pozbywać się w sposób określony w przepisach odrębnych 
lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 1 raz w tygodniu. 
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NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
GRUPA ODPADÓW ŚCISŁE CENTRUM MIASTA 

 ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
ZABUDOWA 
BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 

października, w pozostałym okresie 1 raz 
w miesiącu 

2 razy w tygodniu. 

PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 

1 raz w miesiącu. 2 razy w tygodniu. 

POPIÓŁ 
W okresie od października do kwietnia oraz 

w miesiącach czerwcu i sierpniu 1 raz 
w miesiącu. 

W okresie od października 
do marca 1 raz na 

2 tygodnie, w okresie od 
kwietnia do września 1 raz 

w miesiącu. 

BIOODPADY 

1 raz na 2 tygodnie.  
 

W przypadku, gdy mieszkaniec 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym zadeklaruje 
kompostowanie odpadów, odpady mogą być 

dostarczane indywidualnie i oddawane 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

2 razy w tygodniu.  

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 1 raz w roku. 1 raz w tygodniu. 

ODPADY, KTÓRE NALEŻY  
NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ GROMADZIĆ ODDZIELNIE, TJ. ODPADY NIEBEZPIECZNE; 

PRZETERMINOWANE LEKI; CHEMIKALIA; ZUŻYTE BATERIE; ZUŻYTE AKUMULATORY; ODPADY 
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (WYTWORZONE POZA TERENAMI BUDOWY), WŁAŚCICIEL 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ ZOBOWIĄZANY JEST ZAGOSPODAROWAĆ SAMODZIELNIEW 
NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:   

ODPADY NIEBEZPIECZNE I 
CHEMIKALIA 

ZUŻYTE OPONY 
ODPADY BUDOWLANE I 

ROZBIÓRKOWE 
ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ 

DO ODPADÓW MEDYCZNYCH 
POWSTAJĄCE WYNIKU 

PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW 
LECZNICZYCH W FORMIE 

INIEKCJI, CZY PROWADZENIA 
MONITORINGU POZIOMU 

SUBSTANCJI WE KRWI (IGŁY I 
STRZYKAWKI) 

dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 PRZETERMINOWANE LEKI przekazywać do wyznaczonych aptek 

ZUŻYTE BATERIE 
umieszczać w oznakowanych 

pojemnikach znajdujących się w 
obiektach dopuszczonych przez 

przepisy odrębne 
ZUŻYTE AKUMULATORY dostarczać do punktu ich sprzedaży 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY 

1 raz w roku należy dostarczać 
i umieszczać w kontenerach 

ustawionych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od 

mieszkańców, na terenach 
wyznaczonych przez Miasto i w 

terminach ustalonych przez 

dostarczać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
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przedsiębiorcę, pozbywać się w sposób 
określony w przepisach odrębnych  

   
   

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

GRUPA ODPADÓW 
ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA I 
JEDNORODZINNA ŚCISŁEGO 

CENTRUM MIASTA 

ZABUDOWA BUDYNKAMI 
WIELOLOKALOWYMI I 

BUDYNKAMI 
WIELOLOKALOWYMI 

ŚCISŁEGO CENTRUM MIASTA 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
1 raz na 2 tygodnie w okresie od 

kwietnia do października, 
w pozostałym okresie 1 raz 

w miesiącu 
PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 

1 raz w miesiącu.  

2 razy w tygodniu. 

POPIÓŁ 
W okresie od października do 

kwietnia oraz w miesiącach czerwcu 
i sierpniu 1 raz w miesiącu. 

W okresie od października do marca 
1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 

kwietnia do września 1 raz 
w miesiącu 

BIOODPADY 

 1 raz na 2 tygodnie.  
 

W przypadku, gdy mieszkaniec 
nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym zadeklaruje 

kompostowanie odpadów, odpady 
mogą być wyłącznie dostarczane 

indywidualnie i oddawane 
w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

2 razy w tygodniu.  

ZUŻYTE BATERIE 
umieszczać w oznakowanych 

pojemnikach znajdujących się w 
obiektach dopuszczonych przez 

przepisy odrębne 

dostarczać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

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

ILOŚCI I RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANE OD WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

GRUPA ODPADÓW 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA, 
ŚCISŁE CENTRUM MIASTAZABUDOWA JEDNORODZINNA, 

ZABUDOWA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, 
ŚCISŁE CENTRUM MIASTA ZABUDOWA BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI 
PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 
POPIÓŁ 

BIOODPADY 

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów 

BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 
(wytworzone poza terenami budowy) 

 800 kg/na 3 lata/nieruchomość/lokal mieszkalny (w tym 
15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 

kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa) 
ODPADY NIEBEZPIECZNE, 
PRZETERMINOWANE LEKI 

I CHEMIKALIA 
ZUŻYTE BATERIE 

 ZUŻYTE AKUMULATORY 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 

I ELEKTRONICZNY 
MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów 

ZUŻYTE OPONY   8 opon/rok/nieruchomość 
ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO 

ODPADÓW MEDYCZNYCH 
POWSTAJĄCE WYNIKU 

PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW 
LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI, 
CZY PROWADZENIA MONITORINGU 

POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI (IGŁY 
I STRZYKAWKI) 

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów 

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

GRUPA ODPADÓW 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA, 
ŚCISŁE CENTRUM MIASTAZABUDOWA JEDNORODZINNA, 

ZABUDOWA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, 
ŚCISŁE CENTRUM MIASTA ZABUDOWA BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI 
PAPIER 
SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 
POPIÓŁ 

BIOODPADY 
ZUŻYTE BATERIE 

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów 
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UZASADNIENIE

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010) nakłada na gminy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawodawca w art. 6 r
ust. 3 ww. ustawy zobowiązał Radę Miejską do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych określony zostanie odrębną uchwałą, przyjmującą również regulamin
funkcjonowania PSZOK).

Uchwała ta określa frakcje odpadów komunalnych jakie będą odbierane od właścicieli nieruchomości
sprzed posesji oraz frakcje odpadów komunalnych jakie mieszkańcy we własnym zakresie muszą
przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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