
UCHWAŁA NR XVI/339/20 
RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, na wniosek 
Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1  
1. Gmina zapewnia odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości 
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 
2. Gmina zapewnia odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością gwarantującą zaspokojenie 
potrzeb właścicieli nieruchomości oraz zapobiegającą zaleganiu tych odpadów w pojemnikach 
i workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2  
1. Częstotliwość opróżniania pojemników lub odbierania worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej nie może być mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – dwa razy 
w miesiącu; 
2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 
31 października i jeden raz w tygodniu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 
3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych z ogródków przydomowych – jeden raz w tygodniu  
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałych miesiącach – poprzez ich odbiór 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 
4) odpadów popiołu – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz 
na dwa miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 
5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – dwa razy w tygodniu. 

2. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 
odbierania worków z odpadami komunalnymi w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej nie może być 
mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz 
w miesiącu; 
2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie; 
3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałych miesiącach – poprzez ich odbiór w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 
4) odpadów popiołu - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz 
na dwa miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 
5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie. 
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3. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy 
korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ust. 2 pkt 2) i 3) nie stosuje się. 
4. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 
odbierania worków z odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie może być mniejsza 
niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz 
w miesiącu; 
2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 31 października i jeden raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca; 
3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada; 
4) odpadów popiołu - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz 
na dwa miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 
5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 
31 marca. 

5. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 
odbierania worków z odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne i części niezamieszkałych nieruchomości w części zamieszkałych a w 
części niezamieszkałych wynika z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych wskazanych przez 
właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
przy czym nie może być mniejsza niż: 

1) w przypadku bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 
31 marca; 
2) w przypadku bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 
3) w przypadku odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa 
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 
1 listopada do 31 marca. 

6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może być mniejsza niż: 

1) jeden raz na tydzień z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej 
wielorodzinnej; 
2) jeden raz w roku w trakcie mobilnej zbiórki tych odpadów w zabudowie zamieszkałej  
jednorodzinnej. 

§ 3  
W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada gmina zapewnia zagospodarowanie odpadów zielonych (trawa, 
liście, gałęzie pochodzące z prac pielęgnacyjnych) pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni 
w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej, pod warunkiem dostarczenia ich do instalacji wskazanej 
przez podmiot wyłoniony w drodze zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 4  
1. Gmina zapewnia: 

1) ustawienie pojemników na odpady przeterminowanych lekarstw w aptekach; 
2) ustawienie pojemników na odpady zużytych baterii i akumulatorów w obiektach użyteczności 
publicznej; 
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3) odbieranie odpadów, o których mowa w pkt 1) i 2) z częstotliwością zapewniającą zaspokajanie 
potrzeb i zapobiegającą zaleganiu odpadów w pojemnikach. 

2. Informacje dotyczące lokalizacji aptek zbierających odpady przeterminowanych lekarstw oraz 
punktów, w których zbierane są odpady zużytych baterii i akumulatorów podlegają publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Tychy. 

§ 5  
1. Gmina zapewnia funkcjonowanie co najmniej dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta Tychy. 
2. W PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie i na bieżąco odpady komunalne w postaci: 

1) papieru i tektury; 
2) tworzyw sztucznych; 
3) szkła opakowaniowego i budowlanego; 
4) opakowań wielomateriałowych; 
5) lamp fluorescencyjnych (świetlówki, rtęciowe, itp.); 
6) akumulatorów ołowiowych, niklowo-kadmowych, itp.; 
7) baterii alkalicznych i pozostałych; 
8) przepracowanych olei silnikowych; 
9) filtrów olejowych, paliwowych i powietrza; 
10) chemikaliów; 
11) odpadów niebezpiecznych (termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po 
farbach i lakierach, itp.); 
12) przeterminowanych lekarstw i odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek; 
13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym zawierającego freony); 
14) zużytych opon; 
15) bioodpadów w postaci odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenu zieleni; 
16) metali; 
17) odzieży i tekstyliów. 

3. Inne niż niebezpieczne odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe pochodzące 
z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych tzn. niewymagających 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, powstałe na nieruchomości zamieszkałej lub w lokalu mieszkalnym 
w zabudowie wielorodzinnej będą przyjmowane w PSZOK nieodpłatnie w ilości do 1 Mg w danym roku 
kalendarzowym. 
4. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałej lub z lokalu mieszkalnego 
w zabudowie wielorodzinnej będą przyjmowane w PSZOK nieodpłatnie w ilości do 0,5 Mg 
w danym roku kalendarzowym. 
5. PSZOK nie przyjmują nieodpłatnie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych od podmiotów 
świadczących usługi remontowo-budowlane na rzecz właścicieli nieruchomości oraz odpadów zielonych 
od podmiotów świadczących usługi pielęgnacji terenu zieleni na rzecz właścicieli nieruchomości. 
6. PSZOK świadczą usługi na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych i lokali mieszkalnych 
w zabudowie wielorodzinnej znajdujących się na terenie miasta Tychy w sposób określony 
w załączniku do niniejszej uchwały. Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK podlegają publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy. 
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§ 6  
1. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości: 1) zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej, 
2) zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i 3) części zamieszkałej nieruchomości w części 
zamieszkałej, a w części niezamieszkałej – w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub 
worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, 
w tym odpadów zbieranych selektywnie. 
2. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie utrzymania 
pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 
3. W celu zapewnienia minimalnych standardów sanitarnych i porządkowych, gmina zapewnia: 

1) co najmniej dwukrotną w roku dezynfekcję pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych powstałych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej (w okresie wiosennym 
i jesiennym); 
2) co najmniej jednokrotną w miesiącu dezynfekcję pojemników przeznaczonych do gromadzenia 
bioodpadów w postaci odpadów kuchennych powstałych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej; 
3) co najmniej dwukrotną w roku dezynfekcję pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych powstałych w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej (w okresie wiosennym 
i jesiennym) – z wyłączeniem pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów popiołu 
z palenisk domowych. 

§ 7  
1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej 
gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki spełniające wymagania określone 
w § 4 ust. 2 i § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, 
ustawiane w zestawy zawierające, co najmniej, po jednym pojemniku na każdy rodzaj odpadów 
komunalnych i zapewniających gromadzenie odpadów przez maksymalnie 500 osób. 
2. Miejsca ustawienia pojemników, o których mowa w ust. 1 wskazuje właściciel nieruchomości. 
3. Dla potrzeb selektywnego zbierania bioodpadów w postaci odpadów zielonych powstających 
w ogródkach przydomowych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej gmina dostarcza dwa worki 
o pojemności 120 l miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla każdego ogródka 
przydomowego. 
4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej gmina 
wyposaża nieruchomości w: 

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne pozostałe po segregacji (odpady 
zmieszane) dla nieruchomości, na których zamieszkuje do trzech osób; jeden pojemnik 
o pojemności 240 l dla nieruchomości na których zamieszkuje od czterech do sześciu osób; 
w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez większą liczbę osób liczba i pojemność 
pojemników jest proporcjonalnie większa; 
2) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady popiołu z palenisk domowych lub worki 
o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia tego odpadu; 
3) worki o pojemności 120 l do selektywnego zbierania odpadów tworzyw sztucznych i metali, 
papieru i szkła w liczbie uzależnionej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość: 
a) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez maksymalnie trzy osoby: dwa worki na 

tworzywa sztuczne i metale, dwa worki na papier i jeden worek na szkło – miesięcznie, 
b) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez co najmniej cztery osoby: cztery worki na 

tworzywa sztuczne, trzy worki na papier i dwa worki na szkło – miesięcznie; 
4) cztery worki o pojemności 120 l na bioodpady w postaci odpadów zielonych w okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada – miesięcznie; 
5) dwa worki o pojemności co najmniej 60 l na bioodpady w postaci odpadów kuchennych 
miesięcznie lub jeden pojemnik o pojemności co najmniej 60 l. 
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5. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy 
korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina nie wyposaża nieruchomości w pojemnik lub worki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. 

§ 8  
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych przez podmiot 
wyłoniony w drodze zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od właścicieli nieruchomości lub 
przez podmiot prowadzący PSZOK, właściciel nieruchomości lub osoba korzystająca 
z PSZOK może złożyć reklamację. 
2. Reklamacja może być zgłoszona w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Budowalnych 67 w Tychach. 
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, 
szczegółowy opis i miejsce zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 
4. Reklamację należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego jej 
przedmiotem. 
5. Reklamacja nie spełniająca wymagań określonych w pkt 3) i 4) nie będzie rozpatrywana, w innym 
przypadku zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. 
6. Numery telefonów i adres poczty elektronicznej, niezbędne do zgłoszenia reklamacji, podlegają 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy. 

§ 9  
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Tychy 
i odpady komunalne przyjęte w PSZOK zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów prawa. 

§ 10  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 11  
Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (ze zm.), za wyjątkiem § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2 niniejszej uchwały, które tracą moc 
obowiązującą z dniem 31 grudnia 2020 roku. 
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§ 12  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku z wyjątkiem § 5 ust. 3 i 4 oraz § 7 ust. 4, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
 
  
 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy 

 
 

Barbara Konieczna 
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