
 

 

UCHWAŁA NR XXII/259/20 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1439 z późn. zm.),  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie 

- Rada Miejska Cieszyna postanawia 

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 1. Określić frakcje odpadów komunalnych odbieranych w ramach uiszczanej przez właściciela 

nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło kolorowe, 

5) szkło bezbarwne, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 
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15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży, 

17) żużle i popioły pochodzące z procesów spalania w gospodarstwach domowych. 

2. Odpady komunalne powstałe po wysegregowaniu frakcji, o których mowa w ust. 1, będą odbierane jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. 1. Określić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zgodnie 

z częstotliwościową wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z zastrzeżeniem, że nie powinno dojść do przepełnienia pojemników oraz rozkładu 

zgromadzonych w nich odpadów - nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku pojemnika 

o pojemności 55 litrów lub 60 litrów - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne w rodzaju papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, 

szkła bezbarwnego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1- 

6 niniejszej uchwały, ze wszystkich typów nieruchomości wyszczególnionych w pkt 1 - odbierane będą 

nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

3) selektywnie zebrane odpady komunalne w rodzaju żużli i popiołów pochodzących z procesów spalania 

w gospodarstwach domowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 17 niniejszej uchwały, ze wszystkich 

typów nieruchomości wyszczególnionych w pkt 1 - odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) selektywnie zebrane bioodpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 niniejszej uchwały, odbierane będą 

z częstotliwością: 

a) w okresie od początku kwietnia do końca października: 

᠆ z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 

᠆ z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

᠆ z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, 

᠆ z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

b) w okresie od początku listopada do końca marca ze wszystkich typów nieruchomości 

wyszczególnionych w lit. a - nie rzadziej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2; 

5) selektywnie zbierane pozostałe odpady komunalne, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 8-14 i 16 niniejszej 

uchwały - odbierane będą nie rzadziej niż raz w roku; 

6) selektywnie zbierane odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 niniejszej 

uchwały, odbierane będą według potrzeb po indywidualnym uzgodnieniu z podmiotem, o którym 

mowa § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, jednak nie rzadziej niż raz na rok, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Bioodpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 niniejszej uchwały: 

1) nie będą odbierane przez podmiot, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i korzystają ze zwolnienia: 
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a) z obowiązku posiadania worków na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów 

poddawanych kompostowaniu, oraz 

b) w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) niepoddane kompostowaniu przez właścicieli, o których mowa w pkt 1 podlegają obowiązkowi segregacji 

na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie i przyjmowane będą w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały. 

§ 4. Określić, że zbierane selektywnie odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 

1) odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości w ilości do 1 m3 rocznie od danego właściciela 

nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych limit 1 m3 przysługuje na jeden samodzielny 

lokal mieszkalny, 

2) przyjmowane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa 

w § 8 niniejszej uchwały, w ilości do 1 m3 jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela 

nieruchomości lub jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego, w przypadku budynków wielolokalowych. 

§ 5. Określić, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

będą bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zgodnie z liczbą pojemników wskazaną w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) odpady komunalne w rodzaju papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów - zgodnie z liczbą worków wskazaną 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

§ 6. 1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości świadczona będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, na podstawie zawartej z Gminą Cieszyn umowy jest zobowiązany 

dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 

uwzględniający częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, określoną w § 3 niniejszej uchwały. 

3. W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi podmiot, o którym mowa w ust.1, będzie wyposażał nieruchomości w worki służące do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z umową zawartą z Gminą Cieszyn. 

§ 7. Określić następujący sposób i zakres świadczenia usług w zakresie postępowania z odpadami 

komunalnymi wytworzonymi na nieruchomościach: 

1) odpady komunalne w rodzaju papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, żużli i popiołów pochodzących z procesów 

spalania w gospodarstwach domowych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszej uchwały - odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości przez 

podmiot, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, 

2) odpady komunalne w rodzaju papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży oraz odpadów niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, przyjmowane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym 

mowa w § 8 niniejszej uchwały po ich dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości, 

3) odpady komunalne w rodzaju odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów 
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wielkogabarytowych, zużytych opon, odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości podczas 

objazdowej zbiórki, zgodnie z harmonogramem odbioru; 

4) odpady komunalne w rodzaju papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz bioodpadów, odbierane będą z pojemników (np. typu 

„dzwon”) zlokalizowanych na terenie zabudowy wielolokalowej Gminy Cieszyn, 

5) odpady komunalne w rodzaju zużytych baterii i akumulatorów, odbierane będą z odpowiednio 

oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn, 

6) odpady komunalne w rodzaju przeterminowanych leków odbierane będą z odpowiednio oznakowanych 

pojemników zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Cieszyna. 

§ 8. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie przyjmował odpady komunalne od 

poniedziałku do piątku co najmniej przez 8 godzin (w godzinach od 6.00 do 16.00) oraz co najmniej przez 

6 godzin w pierwszą sobotę w miesiącu (w godzinach od 7.00 do 13.00). Dokładne godziny i dni 

funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podawane będą do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Gminy Cieszyn. 

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło kolorowe, 

5) szkło bezbarwne, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 niniejszej uchwały, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Przyjmowanie odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

odbywać się będzie po podaniu przez dostarczającego odpady danych dotyczących punktu adresowego, na 

którym wytworzone zostały odpady i po sprawdzeniu przez prowadzącego punkt, czy właściciel danego punktu 

adresowego jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z punktu poprzez realizowanie obowiązku w postaci 

przedłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

§ 9. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej 

uchwały lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel 

nieruchomości może zgłosić Burmistrzowi Miasta Cieszyna fakt zaistnienia takiego zdarzenia: 

1) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 
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2) telefonicznie pod numerami 33 47 94 273 (-275,-276,-278), 

3) faksem pod numerem 33 47 94 303, 

4) za pośrednictwem mobilnej aplikacji na telefon utworzonej dla Gminy Cieszyn, 

5) za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: odpady@um.cieszyn.pl. 

2. Zasady zgłaszania zdarzenia: 

1) zgłoszenia należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia, 

2) zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, bądź 

adresu mailowego oraz szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, w tym miejsce zdarzenia oraz podpis osoby 

zgłaszającej, w przypadku zgłoszeń w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, 

3) zgłoszenie, które nie będzie zawierać danych określonych w pkt 2, może zostać pozostawione bez 

rozpatrzenia, 

4) zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 4 dni roboczych od dnia wpływu. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/392/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., 

poz. 6647). 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 16 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie 

1 stycznia 2025 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 
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