
UCHWAŁA NR V/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 25 marca 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 
Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Tarnowskie Góry i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 2. Ustalić, że gmina:

1. Odbiera z nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne w każdej ilości, zbierane na nieruchomościach w pojemnikach,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady 
wielomateriałowe w każdej ilości, zbierane na nieruchomościach o zabudowie:

a) jednorodzinnej w workach,

b) wielolokalowej (kamienice) w pojemnikach lub workach,

c) wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi w pojemnikach,

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone w zabudowie:

a) jednorodzinnej w ilości 120 litrów pojemności pojemnika przy zamieszkaniu do 6 osób i 240 litrów 
pojemności pojemnika przy zamieszkaniu powyżej 6 osób,

b) wielolokalowej (kamienice) w ilości 10 litrów pojemności pojemnika na jedną zamieszkałą osobę, lecz 
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,
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c) wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi w ilości 10 litrów pojemności pojemnika, lecz nie mniej 
niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,

4) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny sprzed nieruchomości 
lub z placów gospodarczych.

2. Przeterminowane i nieużyteczne leki zbiera w wytypowanych aptekach. Wykaz uprawnionych aptek 
znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

3. Zużyte baterie zbiera w obiektach, których wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

4. Wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

5. Utworzy na terenie gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie.

5. 1. Czas funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK zostanie podany 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

5. 2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można dostarczać bezpłatnie 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane lekarstwa,

11) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, w ilości 1 Mg na rok z nieruchomości 
zamieszkałych albo lokalu w zabudowie wielolokalowej i wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi,

12) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w tym chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny itp.

5. 3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,

b) jeden raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej (kamienice),

c) trzy razy w tygodniu dla zabudowy wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi,

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:

- jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,

- jeden raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca,

b) dla zabudowy wielolokalowej (kamienice):

- jeden raz na tydzień,
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c) dla zabudowy wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi:

- jeden raz na tydzień.

§ 4. 1. Uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości odbiera odpady komunalne 
umieszczone w pojemnikach i workach spełniających wymogi zawarte w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry.

2. Zaistniałe przypadki uchybień, niewłaściwego świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) należy interwencyjnie zgłaszać do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia są przyjmowane przez wydział 
Urzędu Miejskiego zajmujący się gospodarowaniem odpadami komunalnymi telefonicznie, pocztą 
elektroniczną, itp. Informacje do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) może odmówić przyjęcia odpadów 
komunalnych jeżeli:

1) ich rodzaj i ilość wskazują, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) odpady komunalne zostały posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Tarnowskie Góry,

3) niemożliwa jest identyfikacja odpadów lub są one niewiadomego pochodzenia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 
2012r. w sprawie 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.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 
2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 
28 grudnia 2012r. w sprawie 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek NOWAK
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