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z dnia  25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0000
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/325/20 z dnia 10 grudnia 2020r. 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 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.), art.6r ust.3, 3a, 3b, 3c, 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 
z 2020r. poz.1439 z późn. zm.)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1057 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXVII/325/20 z dnia 10 grudnia 2020r. 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, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) jednorodzinnych, na których nie zadeklarowano posiadania kompostownika w ilości:

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 - 5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120l;

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o 
łącznej pojemności 240l;

2) § 5 ust. 2 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

16) odpady ulegające biodegradacji, w szczególności bioodpady - pochodzące z posesji, 
gdzie nie zadeklarowano posiadania kompostownika;

3) w § 5 ust. 2 po pkt 25) dodaje się pkt 26) w brzmieniu:

26) odpady poremontowe, z wyjątkiem wełny mineralnej, papy, ondulin, azbestu (1 raz w 
roku z nieruchomości zamieszkałej).

4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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3. W przypadku oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 5), 7), 10), 13), 15), 16), 25) i 26), osoba 
dostarczająca te odpady oświadczy na piśmie, że dostarczane odpady pochodzą z 
nieruchomości zamieszkałej na terenie Orzesza objętej deklaracją.

5) po § 5 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Limity, o których mowa w ust 2 pkt 1), 5), 7), 13), 15), 26) nie dotyczą mieszkańców 
nieruchomości wielorodzinnych.

6) § 6. ust. 1. pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w 
szczególności bioodpadów, dla właścicieli nieruchomości, gdzie nie zadeklarowano 
posiadania kompostownika, w ilości:

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 - 5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120l;

- dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o 
łącznej pojemności 240l;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług bądź nie wykonania usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele 
nieruchomości mogą zgłaszać od następnego dnia roboczego najpóźniej do 3 dnia roboczego 
od zaistnienia zdarzenia, w następujących formach:

1) telefonicznie pod numerem telefonu (32) 324 88 29;

2) składając pismo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub za pośrednictwem 
dowolnego operatora pocztowego;

3) wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres gok@orzesze.pl ;

4) wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji Ecoharmonogram.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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