
UCHWAŁA NR XVI/166/16
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 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, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 1399 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) szkło,

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

4) zielone - w zakresie nieruchomości określonych w załączniku do uchwały,

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

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. 

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następować będzie z częstotliwością 
określoną w załączniku do uchwały.

2. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość 
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 
zabudowy budynkami wielolokalowymi.

§ 4. 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
Marklowickiej 21.
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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 lub 32/ 45 90 455,

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

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

3. Zgłoszenie reklamacji (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego 
zgłoszenia oraz podpis.

4. Zgłoszenia reklamacji dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, z 
zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 7. 
Traci moc uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 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 i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 9. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości zamieszkałych uchwała wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 
2016 r.

3. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Jan Grabowiecki
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/166/16

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 lutego 2016 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 1 raz na 2 tygodnie
PAPIER 1 raz w miesiącu
SZKŁO 1 raz w miesiącu

TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

METAL
1 raz w miesiącu

ZIELONE

W okresie od kwietnia do października nie mniej niż 1 
raz na 2 tygodnie przy czym ustala się limit nie więcej 
niż 10 worków/m-c/nieruchomość odbierane sprzed 

posesji, kolejne 10 worków/m-c/nieruchomość 
dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. W pozostałym 
okresie należy dostarczać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się 
limit nie więcej niż 10 worków/m-c/nieruchomość

BIODEGRADOWALNE

Winny być poddane procesowi kompostowania w 
przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku 
takiej możliwości przekazywać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych

BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady 
komunalne, należy dostarczać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych , przy czym  ustala się 
limit 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny (w tym 
15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią 
materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal 
mieszkalny stanowi papa odpadowa)

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA
Należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się w 

wyznaczonych aptekach lub dostarczać 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 roku, przy czym w roku 2016 r. zbiórka 2 razy w 
roku

ZUŻYTE OPONY
Należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych  przy czym ustala się limit do 8 
opon/rok/nieruchomość

GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA BUDYNKAMI 
WIELOLOKALOWYMI
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 3 razy w tygodniu
PAPIER 1 raz w tygodniu
SZKŁO 1 raz na 2 tygodnie

TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

METAL
2 razy w tygodniu

ZIELONE

Należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych , przy czym ustala się limit na 1 

rok kalendarzowy wytworzonych na terenach 
powierzchni zielonych związanych z zabudową, wg 
normatywu: 0,0015 Mg odpadów zielonych z 1 m2 

powierzchni

BIODEGRADOWALNE
Winny być poddane procesowi kompostowania, a w 
przypadku braku takiej możliwości przekazywać do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady 
komunalne, należy dostarczać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym  ustala się 
limit 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny (w tym 
15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią 
materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal 
mieszkalny stanowi papa odpadowa)

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA
Umieszczać w pojemnikach znajdujących się w 

wyznaczonych aptekach lub dostarczać 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

ZUŻYTE OPONY
Należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się limit do 8 
opon/rok/nieruchomość/ lokal mieszkalny

ŚCISŁE CENTRUM MIASTA

GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA 
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA 
BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

1 raz na 2 tygodnie, z tym, 
że w przypadku 

gromadzenia odpadów w 
gniazdach, odpady 

odbierane będą 2 razy w 
tygodniu

3 razy w tygodniu

PAPIER 1 raz w miesiącu 1 raz w tygodniu
SZKŁO 1 raz w miesiącu 1 raz na 2 tygodnie

TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

METAL
1 raz w miesiącu 2 razy w tygodniu

ZIELONE

Nie mniej niż 1 raz na 2 
tygodnie w okresie od 

kwietnia do października, 
przy czym ustala się limit 

Należy dostarczać do 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych , przy czym 
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nie więcej niż 10 
worków/m-

c/nieruchomość odbierane 
sprzed posesji, kolejne 10 

worków/m-
c/nieruchomość dostarczać 
do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
Komunalnych . W 

pozostałym okresie należy 
dostarczać do Punktu 

Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, 
przy czym ustala się limit 

nie więcej niż 10 
worków/m-

c/nieruchomość

ustala się limit na 1 rok 
kalendarzowy 

wytworzonych na terenach 
powierzchni zielonych 

związanych z zabudową, 
wg normatywu: 0,0015 Mg 
odpadów zielonych z 1 m2 

powierzchni

BIODEGRADOWALNE
Winny być poddane procesowi kompostowania, a w 
przypadku braku takiej możliwości przekazywać do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady 
komunalne, należy dostarczać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym  ustala się 
limit 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny (w tym 
15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią 
materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal 
mieszkalny stanowi papa odpadowa)

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA
Należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się w 

wyznaczonych aptekach lub dostarczać 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 roku, przy czym w 
roku 2016 r. zbiórka 2 razy 

w roku z tym, że gdy 
odpady będą gromadzone 

w gniazdach będą 
odbierane 1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu

ZUŻYTE OPONY
Należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się limit do 8 
opon/rok/nieruchomość/ lokal mieszkalny

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 
W ŚCISŁYM 

CENTRUM MIASTA
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE Co najmniej 2
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razy w miesiącu
PAPIER Co najmniej 1 raz w miesiącu
SZKŁO Co najmniej 1 raz w miesiącu

TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

METAL
Co najmniej 1 raz w miesiącu

ZIELONE

W okresie od kwietnia do 
października co najmniej 1 

raz na 2 tygodnie  przy 
czym ustala się limit nie 

więcej niż 10 worków/m-
c/nieruchomość odbierane 
sprzed posesji, kolejne 10 

worków/m-
c/nieruchomość dostarczać 
indywidualnie do Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

W pozostałym okresie 
należy dostarczać do 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych, przy czym 
ustala się limit nie więcej 

niż 10 worków/m-
c/nieruchomość

Należy dostarczać do 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych , przy czym 
ustala się limit na 1 rok 

kalendarzowy 
wytworzonych na terenach 

powierzchni zielonych 
związanych z zabudową, 

wg normatywu: 0,0015 Mg 
odpadów zielonych z 1 m2 

powierzchni

BIODEGRADOWALNE -
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE -

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA -

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 -

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 -

ZUŻYTE OPONY -
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