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UCHWAŁA NR XXI/280/19 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 25 listopada 2019 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 terenie miasta 

Bytomia 

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3a-3d oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 201 O, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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 terenie miasta Bytomia. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

1) odbierane i zagospodarowane będą wszystkie rodzaje i ilości odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie nieruchomości zamieszkałych; 

2) przejęte będą przez gminę obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczące wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (z wyłączeniem pojemników 
półpodziemnych lub podziemnych oraz pojemników i worków będących własnością właściciela 

nieruchomości); 

3) przejęte będą przez gminę obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczące utrzymywania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (z wyłączeniem pojemników 
półpodziemnych lub podziemnych oraz pojemników będących własnością właściciela nieruchomości). 

§ 3. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podlegać będą odbiorowi z: 

1) miejsc zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (zbieranie u źródła): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) papier, 

c) szkło, 

d) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, 

e) bioodpady, 

t) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) punktów selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, 
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d) bioodpady; 

S) wyznaczonych na terenie miasta aptek- przeterminowane leki i opakowania po lekach. 

§ 4. l. Określa się w następujący sposób częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych: 

l) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) nie rzadziej niżjeden raz na dwa tygodnie - dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień - dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
l O osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób, 

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień- dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b; 

2) papier: 

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu- dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
lO osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób, 

c) nie rzadziej niżjeden raz na tydzień- dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b; 

3) szkło: 

a) nie rzadziej niżjeden raz w miesiącu- dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
lO osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkalej przez nie więcej niż 30 osób, 

c) nie rzadziej niżjeden raz na tydzień - dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b; 

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych: 

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu- dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
lO osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób, 

c) nie rzadziej niżjeden raz na tydzień- dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b; 

5) bioodpady: 

a) w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, natomiast w okresie 
od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - dla zabudowy jednorodzinnej, 
z zastrzeżeniem lit. b, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień - dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 
l O osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób, 

c) nie rzadziej niżjeden raz na tydzień - dla zabudowy wielorodzinnej , z zastrzeżeniem lit. b. 

2. Odpady komunalne obejmujące : 

l) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) papier; 

3) szkło; 

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych; 

5) bioodpady 

będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych wg ustalonego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne harmonogramu wywozu odpadów. Harmonogram zatwierdzany przez Urząd Miejski w Bytomiu 
przekazywany będzie właścicielowi nieruchomości zamieszkałej. Harmonogram podlegać będzie publikacji 
przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl. 
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3. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych po pisemnym lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim 
w Bytomiu zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa wart. 6m ust. l ustawy z dnia 
13 wrześ ni a 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być zebrane 
w kontenerach lub workach BIG-BAG. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicie l nieruchomości może skorzystać raz w roku z usługi odbioru odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych z nieruchomości. W przypadku zgromadzenia w kontenerach lub workach BIG-BAG 
odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do usunięcia tych 
odpadów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej w ramach wystawek w miejscu zbierania odpadów. Odbiór odpadów będzie realizowany 
z częstot liwością nie rzadziej niżjeden raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
wielorodzinnej w ramach wystawek w miejscu zbierania odpadów na niemchomości. Odbiór odpadów będzie 
realizowany z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

6. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości powinien zapewnić swobodny dostęp do zebranych 
odpadów. Brak wywozu odpadów spowodowany brakiem możliwości dojazdu lub dostępu do zebranych 
odpadów nie będzie traktowany jako brak realizacji przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 

§ S. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą: 

l) papier; 

2) szkło; 

3) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych; 

4) bioodpady; 

5) przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po lekach; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe- w ilości do l ,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny; 

1 O) zużyte opony- w ilości do 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny; 

l 1) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

12) odpady niebezpieczne; 

13) odpady tekstyliów i odzieży- od dnia l stycznia 2025 r. 

2. Lokalizacja i czas pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane 
mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bytom.pl. 

3. Właściciele nieruchomości, odpady, o których mowa w ust. l dostarczać będą do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych samodzielnie. 

§ 6. l . W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą: 

l) przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po lekach; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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4) zużyte opony; 

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
zbierane będą: 

l) papier; 

2) szkło; 

3) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych; 

4) bioodpady. 

3. W pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach, zlokalizowanych na terenie Bytomia 
prowadzone będzie zbieranie przeterminowanych leków i opakowań po lekach. 

4. Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i aptek oraz harmonogram funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej www.bytom.pl. 

5. Właściciele nieruchomości odpady, o których mowa ust. l, 2 i 3 dostarczać będą do wskazanych 
punktów i aptek samodzielnie. 

§ 7. Określa się następujący tryb i sposób zgłoszenia przez właściciela nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

l) zgłoszenie dokonywane będzie: 

a) telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w Wydziale Komunalnym, 

b) pisemnie na adres- Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail : ak@um.bytom.pl; 

2) zgłoszenie obejmuje wskazanie co najmniej : danych identyfikujących właściciela nieruchomości, 
szczegółowego opisu zaistniałej nieprawidłowości oraz miejsca zdarzenia, danych kontaktowych 
(np. nr telefonu lub adres e-mail); 

3) zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

§ 8. Traci moc uchwała nr LI/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 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 terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. 
poz. 4994), z późn. zm. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2020 r. 
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UZASADNIENIE 

Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować 
uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejści a 

w życie niniejszej ustawy. 

W uchwale wprowadzono nowe zapisy regulujące sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , m.in.: 

- zbieranie odpadów z podziałem na odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów zastąpiono selektywnym zbieraniem jednej frakcji odpadów- biodpadów, 

-zmieniono częstotliwość pozbywania się bioodpadów z terenu posesji uwzg l ędniając nowy podział frakcji 
odpadów. W zabudowie jednorodzinnej zwiększono częstotliwość odbierania bioodpadów, która będzie 

wynosić w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień, natomiast w okresie od listopada 
do marca jeden raz na dwa tygodnie, 

-wprowadzono selektywne zbieranie: opakowań po lekach, odpadów niekwalifikujących 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 igły i strzykawki, 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów tekstyliów i odzieży (od l stycznia 2025 r.), 

-dostosowano nazwy frakcji odpadów do nazw występujących w nowelizacji ustawy, 

-zmieniono częstotliwość odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, 

- okreś l ono szczegółowe warunki odbioru z nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

-określono limity przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: odpady 
budowlane i rozbiórkowe - w ilości do l ,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny oraz zużyte opony -
w ilości do 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny. 

Szczegółowy sposób zostaje wprowadzony w miejsce dotychczas obowiązującego przepisu przyjętego 

uchwałą nr LJ/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 20 17 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 terenie miasta Bytomia. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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