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6 M ______________________ ..A..‘._.M._.;;;.A:_;.‘4¢z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie szczegélowego sposobu i zakresu éwiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych 0d wlaécicieli nieruchomoéci i zagospodarowania tych odpadéw, w zamian za uiszczonq
przez wlaéciciela nieruchomoéci oplatc; za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczeg6ln0§ci

czgstotliwoéé odbierania odpadéw komunalnych od wlaécicieli nieruchomoéci i sp0s6b éwiadczenia uslug
przez punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. 22020 r. poz.713 zpéin.zm.), oraz art. 6 r ust. 3 ustawy zdnia 13 wrzeénia 1996 r. outrzymaniu
czystoéci i porzqdku w gminach (t.j Dz. U. z 2020 1'. poz. 1439) po zasiqgniqciu opinii Pafistwowego
Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§1.0kreéla si¢ szczegéiowy sposéb izakres éwiadczenia us1ug wzakresie odbierania odpadéw
komunalnych od w1aécicieli niemchomoéci zterenu miasta Gliwice izagospodarowania tych odpadéw,
w zamian za uiszczonq przez w1aéciciela niemchomoéci op1at<~; za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

, §2. 1. Ustala siq, ii bezpoérednio od wlaécicieli nieruchomoéci zamieszka1ych odbiera sig kaidz; iloéé
naste;puja,cych rodzajéw odpadéw komunalnych:

1) odpady niesegregowane (zmieszane),
2) papier,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,
5) szk1o,

6) odpady opakowaniowe wie1omateria1owe,
7) meble i odpady wielkogabarytowe.

2. Bioodpady odbierane bqdq od wiaécicieli nieruchomoéci zamieszka1ych w nastz-ppujqcy sposéb:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktéiych mieszczq

si<; nie wiqcej nii 2 lokale, w iloéci 240 litréw co dwa tygodnie (pojemnik oraz worek 0 pojemnoéci po
120 litréw kaidy). Pakiet workéw w iloéci 26 sztuk, odpowiadajqcy liczbie dwutygodniowych cykli odbioru
w ciqgu roku kalendarzowego, zostanie dostarczony jednorazowo przez przedsi¢;bi0rc¢ odbierajqcego
odpady za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez wiaéciciela nieruchomoéci. Pakiet workéw moie zostaé
wykorzystany zgodnie z harmonogramem odbiom odpadéw w trakcie planowanych 26 odbioréw odpadéw
lub zgodnie zindywidualnymi potrzebami w1aécicie1a niemchomoéci zzachowaniem hannonogramu
odbiom odpadéw,

2) w zabudowie jednorodzinnej gdzie prowadzone jest kompostowanie bioodpadéw zgodnie z wymaganiami
okreélonymi w § 10 regulaminu utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie miasta Gliwice w iloéci 120 1 co
dwa tygodnie,

3) W zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadéw przeznaczonego do obs1ugi od 3 do 6loka1i
W iloéci 240 litréw raz w tygodniu,

Id: A3SCE260-86AD-4CBB-8A2A-6D62Dl62CAFE. projekt Strona 1



4) w zabudowie wielorodzinnej wmiejscu gromadzenia odpadow przeznaczonego do obshigi 7 do 121okali
w iloéci 480 litrow raz w tygodniu,

5) w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadéw przeznaczonego do obs1ugi 13 do 24 lokali
w iloéci 1100 litrow raz w tygodniu,

6)w zabudowie wielorodzinnej wmiejscu gromadzenia odpadéw przeznaczonego do obs1ugi wie;cej niZ
24 lokali w iloéci nie wiqkszej nii 3300 litréw raz w tygodniu. »
3. Wiaéciciele niemchomoéci zobowiqzani sa, zapewnié aby odpady zielone powstajqce w wyniku

utrzymania ikonserwacji terenow zielonych w zabudowie wielorodzinnej by1y zagospodarowane przez
przedsicgbiorce; lub inny podmiot wykonujqcy ww. uslugi chyba, ie zagospodarowuje te odpady we w1asnym
zakresie. Odpady zielone powstajqce w wyniku pielqgnacji terenow zielonych w zabudowie wielorodzinnej,
powstajqcych w wyniku konserwacji zieleni iwykonywanych przez przedsie;biorstwo lub inny podmiot na
podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie tych odpadéw leiy po stronie tego podmiotu.

4. Obowiqzkiem przedsiegbiorcy odbierajqcego odpady jest wyposaienie niemchomoéci zamieszkaiych:
1) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadow niesegregowanych (zmieszanych) oraz
wpojemniki do selektywnego zbierania odpadéw takich jak: papier, szk1o, bioodpady oraz tworzywa
sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriaiowe,

2) w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadow niesegregowanych (zmieszanych)
ibioodpadéw oraz w world do selektywnego zbierania odpadow takich jak: papier, szkio, bioodpady oraz
tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriaiowe.

§ 3. 1. Ustala sic; nastgpujqca, czcgstotliwoéé odbierania odpadéw komunalnych od w1aécicie1i nieruchomoéci
zamieszkaiych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktoiych
mieszczq siq nie wiqcej nii 2 lokale:

1)odpady niesegregowane (zmieszane) ibioodpady — raz na dwa tygodnie, zgodnie zhannonogramem
przedsicpbiorcy,

2) odpady zebrane selektywnie, o ktorych mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) - raz na dwa tygodnie,
zgodnie z harmonogramem przedsiqbiorcy,

3) meble iinne odpady wielkogabarytowe - na zg1oszenie. Potrzebq odbioru odpadéw wielkogabarytowych
naleiy zgiosié osobiécie, telefonicznie lub mailowo do Urzqdu Miejskiego w Gliwicach, ktoiy ustali 1€1‘ITl11'1
odbioru nie diuiszy nii miesiqc od zgioszenia.
2. Ustala si<; nastopujqcq czqstotliwoéé odbierania odpadow komunalnych od w1aécicie1i nieruchomoéci

zamieszkalych w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, W ktérych znajduje sic; od 3 do 6 lokali:
1)0dpady niesegregowane (zmieszane) ibioodpady — jeden razwtygodniu, zgodnie zharmonogramem
przedsiobiorcy,

2) odpady zebrane selektywnie, 0 ktérych mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) — raz w tygodniu zgodnie
z harmonogramem przedsiqbiorcy.

3) meble i inne odpady wielkogabaiytowe — raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiqbiorcy.

3. Ustala sis; nastopujqcq czqstotliwoéé odbierania odpadow komunalnych od w1aécicie1i nieruchomoéci
zamieszkaiych w zabudowie wielorodzinnej:
1) w buclynkach, w ktorych znajduje sic; od 7 do 12 lokali:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) — 3 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiobiorcy,
b) odpady zebrane selektywnie, 0 ktéiych mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) - 2 razy wtygodniu,
zgodnie z haimonogramem przedsiqbiorcy,

c) bioodpady — 2 razy w tygodniu,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe — raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiegbiorcy,

2) w budynkach, w ktorych znajduje sio od 13 do 24 lokali:
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a) odpady niesegregowane (zmieszane) — 3 razy W tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiobiorcy,
b) odpady zebrane selektywnie, oktoiych mowa W§ 2ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) -2 razywtygodniu,

zgodnie z harmonogramem przedsiqbiorcy,
c) bioodpady -2 razy W tygodniu,
d) meble i inne odpady Wielkogabarytowe — raz na 2 tygodnie, zgodnie z hannonogramem przedsigbiorcy,

3) W budynkach, W ktorych znajduje sic; Wiegcej nii 24 lokale:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) — 3 razy W tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiqbiorcy,

b) odpady zebrane selektywnie, oktorych mowa W§ Zust. 1 pkt2), 3), 4), 5), 6) — Zrazywtygodniu,
zgodnie z hannonogramem przedsiqbiorcy,

c) bioodpady — 2 razy W tygodniu,

d) meble iinne odpady Wielkogabarytowe — co najmniej raz na 2 tygodnie, zgodnie zharmonogramem
przedsie;biorcy.

§ 4. 1 Na niemchomoéciach zamieszkaiych za utrzymanie pojemnikow do zbierania odpadow komunalnych
W odpowiednim stanie technicznym i sanitamym odpowiada przedsiobiorca realizujqcy dla miasta usiugi
z zakresu transpoftu i zagospodarowania odpadéw.

2. Ustala siq nastqpujqcq czqstotliwoéé mycia i dezynfekcj i pojemnikéw na odpady komunalne:
1) bioodpady - 1 raz na miesiqc;
2) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1 raz na 3 miesiqce;
3) odpady segregowane - 1 raz na 6 miesigcy.

§ 5. Odpady Wielkogabarytowe nalezy Wystawiaé luzem, zgodnie z przyjgtym hamionogramem w miejscach
z bezpoérednim dojazdem dla pojazdéw filmy éwiadczqcej usiugi z zakresu odbioru i zagospodarowania
odpadow komunalnych, nie Wczeéniej ni2 24 godziny przed Wyznaczonym teiminem odbiom i nie péiniej nii
przed godzinq 6:00 W dniu odbioru.

§ 6. 1. Ustala sis; utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych W Gliwicach
przy ulicy Rybnickiej prowadzonego przez Przedsi<;bi0rstWo Zagospodarowania Odpadow Sp. zo. 0., ktore
éwiadczy usiugi przyjmowania Wybranych rodzajéw odpadéw komunalnych.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego W Gliwicach przy
ul. Rybnickiej (na terenie administrowanym przez Przedsiobiorstwo Zagospodarowania Odpadéw Sp. z 0. 0.
mieszkaficy mogq przekazywaé bezp1atnie odpady komunalne wyszczegélnione W §2 ust. 2 pkt. 2 i 3
Regulaminu utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie miasta Gliwice.

§ 7. Przypadki nieW1aéciWego éwiadczenia ushig przez 'pI‘Z_6dS1Qb1OI‘CQ odbierajqcego odpady komunalne od
Wiaécicieli nieruchomoéci oraz prowadzqcego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych, naleiy
zglaszaé pisemnie, elektronicznie lub osobiécie W Urzqdzie Miejskim W Gliwicach, W kolejnym dniu roboczym
po Wysta,pieniu nieprawidiowoéci.

§ 8. Wykonanie uchWa1y powierza sia; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§9. Traci moc uchwaia nr Uchwaia XIII/324/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 04.02.2016 r. W sprawie
szczegé1oWego sposobu izakresu éwiadczenia usiug W zakresie odbierania odpadow komunalnych od
Wiaécicieli nieruchomoéci izagospodarowania tych odpadéw, W zamian za uiszczonq przez wiaéciciela
nieruchomoéci op1at¢ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, W szczegolnoéci czegstotliwoéé odbierania
odpadow komunalnych od Wiaécicieli nieruchomoéci isposéb éwiadczenia usiug przez punkt selektywnego
zbierania odpadéw koinunalnych. '

§ 10. UchWa1a podlega ogioszeniu W Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Slqskiego i Wch dzi W Zycie po
upiywie 14 dni od dnia ogioszenia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art.91ust. lustawy zdnia 8ma1‘ca 1990 r. osamorzqdzie gminnym Wojewoda élqski

stwierdzil niewainoéé uchwaly Nr XVI/324/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 czeiwca 2020 r. W sprawie
szczegélowego sposobu izakresu éwiadczenia us1ug W zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
W1aécicie1i niemchomoéci izagospodarowania tych odpadéw, W zamian za uiszczonq przez Wiaéciciela
nieruchomoéci opiate; za gospodarowanie odpadami komunalnymi, W szczegolnoéci czgstotliwoéé odbierania
odpadow komunalnych od Wlaécicieli nieiuchomoéci isposéb éwiadczenia usiug przez punkt selektywnego
zbierania odpadow komunalnych, W ca10éci jako sprzecznej z arc. 6r ust. 3 W zw. z arc. 4 ust. 2 ustawy z dnia
13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzqdku W gminach.
W zwiqzku z powyiszym podjqcie niniejszej uchWa1y uznaje si<-; za zasadne.
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