UCHWAŁA NR IX/124/2019
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 29 maja 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 i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
Rada Miasta Knurów
uchwala
§ 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1) odbierane są powstałe na nieruchomościach zamieszkałych i zebrane w sposób selektywny określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Knurów zwanym dalej Regulaminem
następujące rodzaje odpadów:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - gromadzone łącznie,
d) bioodpady,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia,
przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
g) odpady niewymienione powyżej zwane dalej pozostałymi odpadami komunalnymi;
2) odbierane są powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych i zebrane w sposób selektywny określony
w Regulaminie, w ilości odpowiadającej zadeklarowanej dla danej nieruchomości liczbie i rodzaju pojemników
lub worków, następujące rodzaje odpadów:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - gromadzone łącznie,
d) bioodpady,
e) pozostałe odpady komunalne o których mowa w pkt 1 lit. g;
3) wyposażane są nieruchomości:
a) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w pkt 1 lit.
a-d i g,
b) w zabudowie jednorodzinnej - w worki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w pkt 1 lit. a-d
oraz w 1 pojemnik o pojemności 110 litrów dla nieruchomości, którą zamieszkuje 1 - 5 osób lub 2 pojemniki
o pojemności 110 litrów każdy dla nieruchomości, którą zamieszkuje więcej niż 5 osób do zbierania
odpadów komunalnych wymienionych w pkt 1 lit. g,
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c) niezamieszkałe - w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w pkt 2,
zgodnie ze złożoną deklaracją;
4) pojemniki o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a utrzymywane są w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym w szczególności przez ich okresowe mycie i dezynfekcję co najmniej dwa razy
w roku. Rodzaj pojemników i worków powinien być zgodny z obowiązującym Regulaminem;
5) odpady wymienione w § 1 pkt 1 lit. a-d i g odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych;
6) odpady wymienione w § 1 pkt 2 odbierane są z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze złożoną
deklaracją;
7) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK-iem przyjmowane są
dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zebrane selektywnie odpady: przeterminowane
leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
w ilości do 2 Mg na rok z jednej nieruchomości, zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, oraz w przypadku gdy pozbycie się odpadów takich jak odpady zielone, papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, jest konieczne poza ustalonym harmonogramem odbioru
z nieruchomości;
8) w aptekach zbierane są przeterminowane leki, które następnie są unieszkodliwiane. Informację o lokalizacji
aptek podaje do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl.
i www.knurow.bip.info.pl;
9) podmiot odbierający odpady organizuje i prowadzi na terenie miasta Knurów punkt obsługi mieszkańców
zwany dalej Punktem.
§ 2. Usługi o których mowa w § 1 świadczą podmioty wyłonione w postępowaniu o zamówienie publiczne.
§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
traktowane i odbierane są jako odpady zmieszane.
§ 4. Pojemniki lub worki o których mowa w § 1 pkt 3 są dostarczane przez podmiot świadczący usługę
odbierania odpadów komunalnych w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez właściciela nieruchomości zgodnej
z wymaganiami deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości może odebrać pojemniki lub worki w Punkcie.
§ 5. Podmiot o którym mowa w § 2, świadczący usługę odbierania odpadów komunalnych, zapewnia
właścicielom nieruchomości worki, o których mowa w § 1 pkt 3 lit b w ilości każdorazowo równej ilości oddanych
worków i rodzajowi odpadów, które się w nich znajdowały oraz worki o których mowa § 1 pkt 3 lit c w ilości
wynikającej ze złożonej deklaracji. W przypadku zwiększonej ilości odpadów do odbioru właściciel nieruchomości
zamieszkałej może pobrać dodatkowe worki w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości bezpośrednio
w Punkcie.
§ 6. 1. Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem publikowanym przez
gminę na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl. Podmiot świadczący usługę odbierania
odpadów komunalnych z terenu gminy jest zobowiązany dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom
nieruchomości co najmniej na 14 dni przed okresem jaki obejmuje oraz opublikować harmonogram na swojej
stronie internetowej.
2. W zabudowie jednorodzinnej:
1) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. a-c odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na
miesiąc lub dostarczane na bieżąco przez właściciela nieruchomości do PSZOK;
2) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. d i g odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na
dwa tygodnie;
3) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. e dostarczane są na bieżąco przez właściciela nieruchomości
do PSZOK lub nie rzadziej niż dwa razy na rok odbierane są z nieruchomości w systemie objazdowym;
4) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. f dostarczane są na bieżąco przez właściciela nieruchomości do
PSZOK;
3. W zabudowie wielorodzinnej:
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1) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. a-d i g odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz
na tydzień;
2) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. e dostarczane są na bieżąco przez właściciela nieruchomości
do PSZOK lub odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w systemie objazdowym;
3) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. f dostarczane są na bieżąco przez właściciela nieruchomości do
PSZOK;
4. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 2 są odbierane nie rzadziej
niż jeden raz na miesiąc.
5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może we własnym zakresie przekazać odpady zielone do PSZOK
w przypadku konieczności pozbycia się odpadów poza terminem wynikającym z harmonogramu odbioru
bioodpadów
§ 7. 1. Dostarczenie odpadów do PSZOK-a z nieruchomości zamieszkałych odbywa się we własnym zakresie
na koszt właściciela nieruchomości.
2. Operator PSZOK-a odmówi przyjęcia odpadów w przypadku jeżeli ilość lub rodzaj odpadów wskazują na
to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej.
3. Informację o lokalizacji oraz dniach i godzinach otwarcia PSZOK-a, a także podmiocie prowadzącym podaje
do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl
i www.knurow.bip.info.pl.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK w terminie do 7 dni
od dnia, w którym zaistniała zgłaszana nieprawidłowość w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Knurów lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beatal@mail.knurow.eu.
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej dane zgłaszającego, krótki opis i datę zaistniałej
nieprawidłowości.
3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia jego wpływu do Urzędu Miasta Knurów, w formie w której zgłoszenie zostało złożone.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr X/137/15 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lipca 2015 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4076).
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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