UCHWAŁA NR XXIX/226/2020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 16 grudnia 2020 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 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca
2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. 1.
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane ) - raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – raz na miesiąc,
c) bioodpady – w okresie listopad - marzec raz na dwa tygodnie, w okresie kwiecień – październik raz
w tygodniu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał.
2) z budynków wielolokalowych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane ) – 3 razy w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – raz w tygodniu,
c) bioodpady – w okresie listopad - marzec raz na dwa tygodnie, w okresie kwiecień - październik raz
w tygodniu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na tydzień.
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na miesiąc,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - raz na miesiąc,
c) bioodpady - raz na miesiąc,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w roku.
4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz koszy ulicznych – raz w tygodniu.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje następujące frakcje
odpadów:
a) papier;
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b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) szkło;
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
f) bioodpady;
g) odpady niebezpieczne;
h) przeterminowane leki i chemikalia;
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) zużyte opony w ilości nie więcej niż 12 sztuk na rok w przeliczeniu na jedną nieruchomość lub lokal;
n) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie więcej niż 1Mg na rok w przeliczeniu na jedną nieruchomość
lub lokal;
o) odpady tekstyliów i odzieży.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jako miejsce odbioru i gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie, prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania
przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta, świadczyć będzie usługi przyjmowania
odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia
wyposażenie właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kodowane worki do selektywnej zbiórki
odpadów.
§ 2. 1.
Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
2. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług określonego w pkt 1, należy podać:
a) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
b) adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
c) opis sposobu niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 można wnieść:
a) pisemnie na adres Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na
adres: odpady@um.bedzin.pl;
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 267 92 06, 32 267 92 01;
c) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
d) w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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