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Zarządzeni" nrĄ.f§r'
rmistrza Czechowic-Dziedzic
z dniat^fi.września 2018 r.

w sprawie

przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czechowicach- Dziedzicach w sprawie szczegółowego sposobu ! zakresu świadczenia usłu9
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicielanieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunaInymi.
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2O18r.poz.994zezm,),woparciuo§lust.1 pkt2,§2ust.l,§3ust.1 pkt3i§6zasaditryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice
stanowiących załącznik do uchwały Nr Vl/38/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
10 marca 2015 r. (Dz,1-1rz. Woj. Śląskiego

z2015

r. poz. 1599),

zarządzam, co n astęp

uj e

:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice dotyczące
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w Źakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy izagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczoną przez właŚciciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w trybie publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej.

§ 3. Konsultacje społeczne swoim zasięgiem obejmują wszystkich mieszkańcow Gminy CzechowiceDziedzice,
pażdziernika2018 r. i kończy w dniu 8 paŹdziernika
§ 4. Termin konsultacji rozpoczynasię w dniu 1
2018

r.

i Rolnictwa,
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska

§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będę sprawował osobiście,

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§§T§fr

Załącznik do zarządzenia nr 1 58/1 8
Burmistza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 września 20'l8 r,

Uchwała nr......
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dzledzicach
z dnia
2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicie!inieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczonąprzez właścicielanieruchomości
opłatę za gospodarowan ie od padami komu na lnym!.
Na podstawie ań, 18 ust.2 pkt 15, ań.40 ust. 1, ań.,41ust, 1 i ań.,42 ustawy z dnia B marca
1990 r. o samoządzie gminnym (t.j, Dz. U. z2018 r. poz. 994ze zm.), ań. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j, Dz. U. z 2018 r, poz. 1454)

Rada Miejska w Gzechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób izakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, na których

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczonąwzez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicielinieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady
komunalne:
1) szkło,

2)tworzywa sztuczne,
3)
4)
5)
6)
7)

opakowan ia wielomateriałowe,
metale,
papier,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
popioł,

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
zwyłączeniem odpadów zielonych, zwane dalej odpadami Bio,
9) pozostałe odpady komunalne inne niż wymienione w pkt 1-8, za wyjątkiem odpadów wymienionych
w § 6 ust. 1 pkt 8,9,,10,11 ,12 zwane dalej pozostałymi odpadami komunalnymi.

8) odpady

§ 3.

Odbieranie odpadów komunalnych

częstotliwością:
1) z terenu zabudowy wielorodzinnej:

z

nieruchomości będzie prowadzone

z

następującą

a) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
papier - jeden raz w tygodniu,
b) odpady Bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 października dwa razy w tygodniu, a w pozostałym

okresie jeden raz w tygodniu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w tygodniu,
d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia * jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym
okresie jeden raz na 9 tygodni,
e) pozostałe odpady komunalne - dwa razy w tygodniu.
2) z terenu zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady selektywnie zbierane. szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
papier - jeden laz na cztery tygodnie,
b) odpady Bio - w okresie od ,1 kwietnia do 30 października jeden raz na dwa tygodnie, a

w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie,
c) meble i inne odpady wie|kogabarytowe - dwa razy w roku,

d) popiół - w okresie od 1 pażdziernika do 30 kwietnia - jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałym
okresie jeden raz na 9 tygodni,
e) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,

§ 4. W zamian za uiszczoną pżez właścicielinieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki, worki
służącedo zbierania odpadow komunalnych oraz utrzymywac je będzie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym

i

technicznym.

§ 5.1 Odbiór odpadow komunalnych od właścicielinieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy
nastąpi po zapewnieniu samochodom specjalistycznym swobodnego dojazdu do pojemnikow, worków
w celu ich oproznienia,
2, Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych
z uwzględnieniem częstotliwościokreślonej w § 3.

ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie
selektywnego zbierania odpadow komunalnych, zwanego dalej PSZOK, będą odbierane następujące
rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

§ 6.1 W
1) szkło,

2)tworzywa sztuczne,

3) opakowan ia wielomateriałowe,
4) metale,
5) papier,
6) odpady zielone,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiorkowe, stanowiące odpady komunalne,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
12) zużyte opony dla pojazdow o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg

(t),

13) popioł.

2. Koszty dostarczenia odpadow komunalnych, o których mowa w ust. 1 ponoszą właściciele
nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy.
3. W pSZoK w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się
ograniczenie odbieranych od właścicielinieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy,
następujących odpadow:
1) zuzytych opon - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
2) zielonych - do 400 kg rocznie z nieruchomości,

budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - do 2 Mg (t) rocznie
z nieruchomości.
4. Adres, godziny świadczenia usług i regulamin PSZOK są podane na tablicy ogłoszeń Urzędu
M ieiskieqo i na stro nie: www, czechowice-dziedzicś. pl,

3)

ktorych zamieszkują mieszkańcy mają prawo zgłaszac fakt
niewłaściwegoświadczeniausług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez
prowadzącego PSZOK,
2. Zgłoszenia, o ktorym mowa w ust.1, należy dokonac w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia

§ 7.1 Właścicielenieruchomości, na

zaistnienia zdarzenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana
Pawła ll 1, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice w formie:
- pisemnej,

- telefonicznej- nr 32214 71 84 lub 322417175
- elektronicznej na adres: odpady@um"czechowice-dziedzice.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właścicielanieruchomości, a takze datę,
miejsce i opis zaistnienia faktu, o ktorym mowa w ust.,1.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 9. Traci moc Uchwała nr Xll/86/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. |Jrz, Woj. Śląskiego z2015 r. poz.438B).
§ 10, Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w zycie z dniem 1 maja 2Q19 r.
i

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Żelazny

