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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 1 lutego 2018 r.
Poz. 743
UCHWAŁA NR XLIV/734/18
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały 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
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 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Komisję Infrastruktury
Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. 1. W § 2 Uchwały 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 uiszczą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej Uchwałą,
wprowadza się następujące zmiany:
1) ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Częstotliwość odbierania pojemników lub worków z odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło) nie może być mniejsza niż:
1) w budownictwie wielorodzinnym – dwa razy w miesiącu;
2) w budownictwie jednorodzinnym oraz z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu;
3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
– co dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od
01 listopada do 31 marca.”;
2) po ustępie 5 dodaje ustęp 5a w brzmieniu:
„5a. Częstotliwość odbierania bioodpadów (odpadów kuchennych) nie może być mniejsza niż:
1) z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym w okresie od 01 kwietnia do
30 września – dwa razy w tygodniu, a w okresie od 01 października do 31 marca – jeden raz
w tygodniu;
2) z nieruchomości zamieszkałych w budownictwie jednorodzinnym – co dwa tygodnie;
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3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu;
4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku w okresie od 01 kwietnia do 31 października – co dwa tygodnie, a w okresie od 01 listopada do
31 marca – jeden raz w miesiącu.”.
2. W § 4 Uchwały ustęp 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła,
bioodpadów) w zabudowie wielorodzinnej gmina udostępnia pojemniki wykonane z tworzywa
sztucznego lub metalu o standardowych wymiarach i pojemności od 1100 l do 3000 l, ustawionych
w „gniazda” zawierające po co najmniej jednym pojemniku na każdą frakcję odpadów i zapewniające
obsługę około 500 mieszkańców przez każde „gniazdo”. Miejsca ustawienie pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów wyznacza gmina w porozumieniu z właścicielem nieruchomości.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła, odpadów
ulegających biodegradacji) w zabudowie jednorodzinnej, gmina dostarcza worki foliowe HDPE lub
LDPE o minimalnej pojemności 110 l w następujących miesięcznych ilościach na gospodarstwo
domowe: 2 szt. na papier, 2 szt. na tworzywa sztuczne i metale, 1 szt. na szkło oraz 6 szt. na odpady
ulegające biodegradacji”.
3. W § 6 Uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 1) litera a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„a) odpady komunalne zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości objętych systemem
zostaną zagospodarowane w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obsługującej region
gospodarki odpadami komunalnymi, w którym położona jest gmina Tychy. W przypadku,
gdy uległa ona awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn odpady należy
przekazać do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, w którym znajduje się
gmina Tychy, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Tychy,”;
2) punkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2) Odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło) po
podczyszczeniu na linii sortowniczej zostaną poddane odzyskowi, który umożliwi osiągnięcie
poziomów odzysku. Odpady zebrane selektywnie kierowane będą do ponownego użycia, a jeśli to
niemożliwe, zostaną poddane recyklingowi lub innym procesom odzysku;”;
3) punkt 6) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„6) Odpady ulegające biodegradacji zostaną poddane procesom odzysku;”.
4. W załączniku do Uchwały – Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Tychach wprowadza się następującą zmianę punktu 9 lit. p), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„p)

odpady zielone

-

kontenery z napisem „ODPADY ZIELONE” lub wydzielone boksy
z utwardzonym podłożem”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 marca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka
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