
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2017 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 na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b-3d oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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 na terenie miasta 
Bytomia.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbierane i zagospodarowane będą wszystkie rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych na 
terenie nieruchomości zamieszkałych;

2) przejęte będą przez gminę obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczące   
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako 
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
podlegać będą odbiorowi z:

1) miejsc zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (zbieranie u źródła):

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier,

c) szkło,

d) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

f) odpady zielone,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) punktów selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

a) papier,

b) szkło,

c) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

5) wyznaczonych na terenie miasta aptek - przeterminowane leki.

§ 4. 1. Określa się w następujący sposób częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
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1) zmieszane odpady komunalne:

a) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób 
i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

2) papier:

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

3) szkło:

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych:

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. 
b,

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób 
i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b.

2. Odpady komunalne obejmujące:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) szkło;

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wg ustalonego przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne harmonogramu wywozu odpadów. 
Harmonogram zatwierdzany przez Urząd Miejski w Bytomiu przekazywany będzie właścicielowi 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram podlegać będzie publikacji 
przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl.

3. Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
sezonowo w okresie od marca do listopada, po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go
w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Odpady powinny być zebrane w pojemnikach lub workach. Dopuszcza się zbieranie 
w pryzmach w przypadku nieruchomości dla zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
30 osób.
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4. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 
zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady 
powinny być zebrane w pojemnikach lub workach.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w ramach wystawek w miejscu zbierania odpadów na nieruchomości. Odbiór 
odpadów będzie realizowany z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

6. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości powinien zapewnić swobodny dostęp do 
zebranych odpadów. Brak wywozu odpadów spowodowany brakiem możliwości dojazdu lub dostępu 
do zebranych odpadów nie będzie traktowany jako brak realizacji przez gminę obowiązku odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:

1) papier;

2) szkło;

3) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

10) zużyte opony;

11) odpady zielone.

2. Lokalizacja i czas pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane 
mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
www.bytom.pl.

3. Właściciele nieruchomości, odpady, o których mowa w ust. 1 dostarczać będą do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie.

§ 6. 1. W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) zużyte opony.

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego zbierane będą:

1) papier;

2) szkło;

3) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3. W pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach, zlokalizowanych na terenie Bytomia 
prowadzone będzie zbieranie przeterminowanych leków.
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4. Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i aptek oraz harmonogram funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej www.bytom.pl.

5. Właściciele nieruchomości odpady, o których mowa ust. 1, 2 i 3 dostarczać będą do 
wskazanych punktów i aptek samodzielnie.

§ 7. Określa się następujący tryb i sposób zgłoszenia przez właściciela nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) zgłoszenie dokonywane będzie:

a) telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w Wydziale Inżynierii Środowiska - 
Referat Gospodarki Odpadami,

b) pisemnie na adres - Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska Referat 
Gospodarki Odpadami, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na e-mail: zso@um.bytom.pl;

2) zgłoszenie obejmuje wskazanie co najmniej: danych identyfikujących właściciela nieruchomości, 
szczegółowego opisu zaistniałej nieprawidłowości oraz miejsca zdarzenia, danych kontaktowych 
(np. nr telefonu lub adres e-mail);

3) zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVI/349/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 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 na terenie miasta 
Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3473). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia .................... 2017 r.

Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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 oraz 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.

Zapisy uchwały dostosowano do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 19) w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na:

- papier,

- szkło,

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Ponadto zmieszane odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

W treści uchwały dostosowano częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości uwzględniając nowy podział na frakcje odpadów podlegające selektywnej zbiórce.
W oparciu o uwagi właścicieli nieruchomości zmniejszono wymagalną częstotliwość odbioru odpadów 
biodegradowalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej i zwiększono częstotliwość odbioru odpadów 
zielonych. Zmieniono system odbierania odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe z systemu 
zamawianych pojemników na system wystawek bez ograniczeń.

Uchwała zostaje wprowadzona w miejsce dotychczas obowiązującego przepisu przyjętego 
uchwałą nr XXVI/349/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 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 na terenie miasta 
Bytomia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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