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UCHWAŁA NR XLIII/781/17
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji
określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.
Nr 200 z dnia 24 września 2010 r., poz. 3050)
Rada Miasta Chorzów
uchwala
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Chorzów i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która obejmuje również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
2. Ustala się gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz odpadami zielonymi
pochodzącymi z terenu Miasta wyłącznie w oparciu o Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów
Komunalnych funkcjonujące w granicach II Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.
3. Ustala się zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
§ 2. 1. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyłoniony
przez Miasto w drodze postępowania, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według
ustalonego harmonogramu, uwzględniając warunki lokalne oraz postanowienia niniejszej uchwały.
2. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych udostępnia właścicielom nieruchomości
pojemniki, kontenery oraz worki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta.
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3. Pojemniki, kontenery oraz worki do zbierania odpadów komunalnych dostarczane są w terminie do 7 dni
od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia świadczenia usług wynikającego z deklaracji. Do czasu
dostarczenia pojemników, kontenerów oraz worków odpady należy gromadzić we własnych workach
a następnie umieścić je w dostarczonych przez podmiot urządzeniach.
4. W dniu odbioru odpadów danego rodzaju, zgodnie z harmonogramem, podmiot uprawniony odbiera
odpady zgromadzone w pojemniku oraz sprząta jedynie zanieczyszczenia powstałe w związku z odbiorem
odpadów.
5. W przypadku wystawienia do odbioru w wyznaczonym harmonogramem terminie odbioru większej
ilości odpadów komunalnych, niż wynikająca ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych), właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji uwzględniającej powstałą nadwyżkę odpadów.
6. Jeżeli nagromadzenie odpadów (tzw. zapasów) wynika z nieterminowego odbioru odpadów, podmiot
uprawniony do odbioru odpadów komunalnych powinien odebrać również odpady zgromadzone wokół
pojemnika.
§ 3. 1. Ustala się, że wszystkie nieruchomości wyposażone są w pojemniki lub kontenery do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem
zbierania odpadów, ustawione w miejscach wskazanych i urządzonych przez właściciela nieruchomości,
z zachowaniem następujących zasad:
1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - w pojemniki o pojemnościach zgodnych z normami
wytwarzania odpadów komunalnych zawartymi w Uchwale Rady Miasta Chorzów w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów,
2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - w pojemniki o pojemnościach wskazanych przez
właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Dla nieruchomości jednorodzinnych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki,
które dostarczane są w ilości wynikającej z ilości odpadów powstających na nieruchomości, na zasadzie
„worek za worek”.
3. Dla nieruchomości wielorodzinnych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się
zestawy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów składające się przynajmniej z dwóch
pojemników przeznaczonych do oddzielnego gromadzenia surowców wtórnych.
4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych stosuje się zestawy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów składające się
przynajmniej z dwóch pojemników przeznaczonych do oddzielnego gromadzenia surowców wtórnych.
5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- w okresie jesiennym (tj. w miesiącach:
wrzesień, październik, listopad) do selektywnego zbierania odpadów zielonych stosuje się worki, które
właściciel nieruchomości otrzymuje w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na
podstawie zlecenia wydanego przez Urząd Miasta Chorzów.
6. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia kontenerów, pojemników lub worków
w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich zgodnie z § 22 i § 23 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciel nieruchomości odpowiada za należyte użytkowanie pojemnika, zgodnie z jego
przeznaczeniem zapewniając swobodny dojazd podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości odpowiada za wszelkie uszkodzenia udostępnionych mu pojemników
spowodowane niewłaściwym ich użytkowaniem.
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4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić kontenery, pojemniki i/lub worki z odpadami
w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz, jednak nie wcześniej niż po
godz. 18.00 w następujący sposób:
1) wystawia przed posesję,
2) udostępnia w altance śmietnikowej,
3) udostępnia w innym wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, z wejściem od strony
ulicy albo w miejscu dostępnym, bez konieczności wejścia na posesję, zapewniając możliwość dojazdu
samochodów specjalistycznych, równocześnie nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i osób
trzecich,
4) w przypadku, gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewniania usytuowania pojemników na terenie innej
nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, tj. na podstawie umowy dzierżawy, wynajmu
lub w formie bezumownego korzystania z terenu.
5. Miejsca, w których znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów (np. altany śmietnikowe, bramy na
podwórka, furtki, klatki schodowe itp.) muszą być otwarte w dniu harmonogramowego odbioru odpadów od
godziny 6:00 do 22:00.
6. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wystawi pojemników/worków lub pozostawi zamkniętą
altanę śmietnikową, bramę na podwórze, furtkę, klatkę schodową itp., wówczas odpady nie zostaną odebrane.
Odbiór takich odpadów nastąpi w kolejnym najbliższym terminie określonym w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych.
7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych w należytym stanie porządkowym i technicznym, zapewniającym możliwość korzystania z nich
bez przeszkód i niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez sprzątanie
odpadów komunalnych znajdujących się poza pojemnikami.
8. W przypadku, gdy teren, na którym usytuowano miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych (np.
altankę śmietnikową, miejsce utwardzone itp.) jest dzierżawiony, wynajmowany bądź udostępniony w formie
bezumownego korzystania, obowiązek jego utrzymania w czystości spoczywa na dzierżawcy lub
wynajmującym. W przypadku, jeżeli z miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych korzysta kilku
właścicieli nieruchomości, obowiązek jego utrzymania w czystości spoczywa na wszystkich właścicielach
nieruchomości korzystających ze wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów.
9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w sezonie zimowym utrzymywać swobodny dojazd i dostęp
do pojemników/miejsc gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych poprzez odśnieżenie nieruchomości.
Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości złożenia
reklamacji.
10. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania, należy je wystawić
w dniu wywozu do godziny 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz, jednak nie wcześniej niż po
godzinie 18.00:
1) w zabudowie jednorodzinnej - wystawić na chodnik przed wejściem do nieruchomości w ramach wiosennej
i jesiennej zbiórki, w wyznaczonych harmonogramem terminach,
2) w zabudowie wielorodzinnej – wystawić przy miejscu gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
w ramach odbioru 1 raz na 2 tygodnie, w wyznaczonych harmonogramem terminach.
11. Harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Chorzów, www.odpady.chorzow.eu.
§ 5. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta
Chorzowa:
1) odpadów zmieszanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na
2 tygodnie,
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b) w zabudowie wielorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na tydzień,
c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – z częstotliwością
wynikającą ze złożonej deklaracji, co najmniej 1 raz na miesiąc,
d) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych–
z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,
e) z garaży – z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,
f) z cmentarzy:
- poza okresami świąt – co najmniej 1 raz na miesiąc,
- w okresie świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych i inne), nie dopuszczając do
przepełniania pojemników i kontenerów oraz nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi, co
najmniej 1 raz na tydzień,
g) punktów handlowych i usługowych - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na
2 tygodnie,
h) lokali gastronomicznych - co najmniej 1 raz na tydzień, z uwzględnieniem wymagań wynikających
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów,
2) surowców wtórnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co najmniej
1 raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej – z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co najmniej
1 raz na miesiąc,
c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - z częstotliwością
gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co najmniej 1 raz na miesiąc,
d) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych –
z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,
e) z garaży – z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,
f) z cmentarzy – z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co najmniej 1 raz na
miesiąc,
g) punktów handlowych i usługowych - z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co
najmniej 1 raz na miesiąc,
h) lokali gastronomicznych - z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji, co najmniej
1 raz na miesiąc, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Chorzów,
3) odpadów "bio" gromadzonych w pojemnikach – zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów, co
najmniej 1 raz na tydzień,
4) odpadów zielonych gromadzonych w workach:
a) w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od początku kwietnia do końca listopada - zgodnie
z harmonogramem odbioru tych odpadów, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej – w okresie jesiennym (tj. w miesiącach: wrzesień, październik, listopad) wystawione w workach przy miejscach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (np. altankach
śmietnikowych, miejsc utwardzonych itp.), zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru tych odpadów,
co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. W pozostałym okresie, odpady zielone należy samodzielnie dostarczać
do PSZOK, w uzgodnieniu z Urzędem Miasta,
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c) z nieruchomości niezamieszkałych – w okresie jesiennym (tj. w miesiącach: wrzesień, październik,
listopad) - wystawione w workach przy miejscach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych,
zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru tych odpadów, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
d) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych od
początku kwietnia do końca listopada - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na
miesiąc,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów, 2 razy w roku,
b) w zabudowie wielorodzinnej – zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów, 1 raz na 2 tygodnie,
c) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1 raz w roku,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – w ramach indywidualnego,
odpłatnego zlecenia złożonego w Urzędzie Miasta Chorzów, samodzielne dostarczenie przez mieszkańców
do PSZOK w godzinach funkcjonowania Punktu lub zlecenie innemu podmiotowi świadczącemu tego
rodzaju usługi,
7) odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych – zgodnie
z harmonogramem MPZO lub samodzielne dostarczenie przez mieszkańców do PSZOK w godzinach
funkcjonowania Punktu.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych przy
głównych drogach publicznych, w ciągach pieszych i rowerowych oraz w alejkach, skwerach, zieleńcach,
w parkach, na przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia
i wysypywania się odpadów na ziemię lecz co najmniej 1 raz na tydzień.
§ 6. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 5 ust. 1, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości/mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać odpady do:
1) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie Miasta,
zgodnie z regulaminem PSZOK w ilościach, które wskazują na powstawanie tych odpadów
w gospodarstwie domowym, w zakresie następujących frakcji odpadów:
a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
d) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
e) odpady zielone,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w tym styropian)
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte opony,
2) Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (MPZO) w cyklu kwartalnym w ilościach, które wskazują na
powstawanie tych odpadów w gospodarstwie domowym, w zakresie następujących frakcji odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
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b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony.
3) Surowce wtórne samodzielnie przekazywać do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty
posiadające stosowne uprawnienia. Dane adresowe podmiotów znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miasta Chorzów, www.odpady.chorzow.eu
lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
4) Lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których wykaz znajduje
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów www.odpady.chorzow.eu ; zasada ta nie dotyczy
lekarstw płynnych, które należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
5) Zużyte baterie i akumulatory wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach
serwisowych, budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży telefonii komórkowej, sklepach,
stacjach benzynowych i innych punktach lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu
tego samego rodzaju lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
7) Zużyte opony można dostarczać do punktów serwisowych lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK.
8) Dane adresowe PSZOK oraz terminy i miejsca postoju pojazdu w ramach MPZO znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Chorzów, www.odpady.chorzow.eu
.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych
remontów w gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie w ilości do 2 m³ jednorazowo do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta, zamówić kontener 3,5 m³; 5 m³;
7 m³ lub worek typu big-bag za dodatkową opłatą na warunkach określonych w odrębnej uchwale lub zlecić
odbiór innemu podmiotowi świadczącemu tego rodzaju usługi.
3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości prowadzi remont nieruchomości korzystając z usług firmy
remontowo-budowlanej, wówczas zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie remontu należy do
obowiązków tej firmy, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości/mieszkaniec zamierza pozbyć się odpadów powstałych
w wyniku np.: sprzątania mieszkań, piwnic, strychów, garaży itp. zobowiązany jest zamówić odpłatnie
kontener 3,5 m³; 5 m³; 7 m³ na odpady komunalne wielkogabarytowe w ramach dodatkowo świadczonych
przez Miasto usług, określonych w odrębnej uchwale.
5. W przypadku posiadania odpadów zielonych właściciel nieruchomości może zamówić odpłatnie
kontener 3,5 m³; 5 m³; 7 m³ w ramach dodatkowo świadczonych przez Miasto usług, określonych w odrębnej
uchwale.
6. W przypadku odpadów zielonych powstających w związku ze świadczeniem usług przez dany podmiot,
zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego podmiotu.
7. PSZOK nie przyjmuje nieodpłatnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (trawa,
liście), mebli i odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowobudowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez podmioty gospodarcze oraz powstających w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 7. 1. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest do utrzymywania
pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
2. Dla zachowania właściwego stanu sanitarnego pojemników i kontenerów służących do gromadzenia
odpadów komunalnych ustala się mycie tych pojemników i kontenerów, zgodnie z ustalonym harmonogramem
mycia pojemników, w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
w trakcie odbioru odpadów z następującą częstotliwością:
1) pojemniki/kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych:
a) od początku maja do końca września - co najmniej 1 raz na miesiąc, w momencie ich opróżniania,
b) w pozostałym okresie - co najmniej 1 raz na kwartał, w momencie ich opróżniania,
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2) pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów "bio":
a) od początku maja do końca września – każdorazowo przy odbiorze odpadów,
b) w pozostałym okresie - co najmniej 1 raz na miesiąc, w momencie ich opróżniania,
c) Pojemniki na odpady "bio" muszą być myte i dezynfekowane każdorazowo w przypadku takiej
konieczności np: wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego,
3) pojemniki przeznaczone do gromadzenia surowców wtórnych:
a) w okresie od początku kwietnia do końca listopada – co najmniej 1 raz na miesiąc, w momencie ich
opróżniania.
§ 8. 1. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości
samodzielnie przekazują odpady zebrane selektywnie, określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Chorzów, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w sytuacji gdy ich przekazanie w wyznaczonym harmonogramem terminie jest dla właściciela
nieruchomości/mieszkańca niemożliwe lub tak przewiduje Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Chorzów.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele
nieruchomości/mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jako miejsce odbioru i gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie z terenu miasta, świadczy usługi przyjmowania odpadów według
następujących zasad:
1) Punkt PSZOK czynny jest w:
a) poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 10:00 do 18:00,
b) wtorki, czwartki w godzinach od 12.00 do 20.00,
c) soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.
2) Dokładna lokalizacja (adres) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta
podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów
www.odpady.chorzow.eu.
3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez podmiot
wyłoniony przez Miasto w drodze postępowania.
4) W PSZOK przyjmowane są odpady zebrane selektywnie, w ilościach, które wskazują na powstawanie tych
odpadów w gospodarstwie domowym, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem obowiązującym w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
5) W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne również na podstawie zlecenia wystawionego przez Urząd
Miasta Chorzów.
6) W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych, tj. resztkowych odpadów powstałych po
wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie.
7) Regulamin PSZOK stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 można wnieść: w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia,
w którym wystąpiła nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego
z harmonogramu usług, zgodnie ze wzorem druku reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Druk reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.chorzow.eu. Po wypełnieniu
druku reklamacyjnego należy go wysłać:
1) drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: odpady@chorzow.eu
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2) drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (liczy się data stempla
pocztowego),
3) faksem,
4) za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. ePUAP, SEKAP lub
5) złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.
4. Reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usługi można także złożyć wypełniając formularz
kontaktowy w zakładce KONTAKT na stronie www.odpady.chorzow.eu.
5. Wniesienie zgłoszenia przypadku niewłaściwego świadczenia usług po upływie terminu określonego
w ust.2 może nie zostać uwzględnione.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 12. Tracą moc następujące uchwały:
1. Uchwała Nr IX/126/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
2. Uchwała Nr XXXVII/671/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/126/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej
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XLIII/781/17
do Uchwały Nr ………………………..

Załącznik nr 1
Rady Miasta Chorzów
z dnia …………………..
30.11.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
w Chorzowie
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej w skrócie „PSZOK”.
2. PSZOK czynny jest w:
 poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 10:00 do 18:00,
 we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00
oraz
 w soboty od 10:00 do 16:00.
3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta
Chorzów.
4. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez
przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności
gospodarczej.
5. PSZOK dla Miasta Chorzów zlokalizowany jest na terenie PTS ALBA Chorzów przy ulicy
Bytkowskiej 15.
6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
 odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte opony, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
 odpady z metalu,
 tworzywa sztuczne,
 szkło i szyby okienne,
 papier i makulaturę,
 opakowania wielomateriałowe(np. kartoniki po mleku lub sokach),
 odpady remontowo-budowlane do 2m3 jednorazowo,
 styropian,
 bioodpady,
 odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i liście jesienią,
 odpady niebezpieczne:

chemikalia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne,
np. herbicydy, insektycydy), opryski, nawozy itp.;

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry,
świetlówki, żarówki energooszczędne itp.;

urządzenia zawierające freony i inne czynniki chłodzące np.: lodówki,
zamrażarki, klimatyzatory itp.;

oleje i tłuszcze, z pominięciem olei i tłuszczy jadalnych np.: smary,
przepracowane oleje za wyjątkiem spożywczych itp.;

farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne;

detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i
dezynfekujące zawierające oznaczenia umieszczone pod treścią Regulaminu;
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7.

8.

9.

10.

11.

baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i baterie zawierające rtęć
np.: akumulatory samochodowe, baterie używane w gospodarstwach
domowych, baterie i akumulatory z telefonów komórkowych;

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne
składniki np.: telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, lokówki, suszarki,
zabawki zasilane elektrycznie itp.;

drewno zawierające substancje niebezpieczne np.: drewno lakierowane, ramy
okienne, drzwi itp.;

opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po
dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących
zawierających poniższe oznaczenia itp.
Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
 prawidłowo posegregowane,
 właściwie zabezpieczone, jeżeli jest to wymagane,
 wolne od zanieczyszczeń.
Przyjęcie odpadów w PSZOK:
 odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika, zgodnie
z katalogiem odpadów dopuszczonych; pracownik przyjmujący odpady udziela
pomocy przy załadunku odpadów, jeśli zajdzie taka konieczność,
 w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie
posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
 mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkiwanie na
terenie Miasta Chorzów,
 przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
Gromadzenie odpadów w PSZOK:
 odpady wymienione w punkcie 6 są gromadzone selektywnie, w sposób bezpieczny
dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczelnych zamykanych pojemnikach,
przystosowanych do danego rodzaju zbieranych odpadów,
 Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady są opisane rodzajem
zbieranego odpadu.
Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
 przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
 składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
 zachować wymogi bezpieczeństwa,
 stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
Postanowienia końcowe:
 Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem
telefonu 32/416-50-00, wew. 313, 277, 287.

UWAGA!!!
PSZOK NIE PRZYJMUJE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, PAPY,
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST !!!!!
Oznaczenia substancji niebezpiecznych:
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XLIII/781/17 Rady Miasta Chorzów
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ………………………..
30.11.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
z dnia …………………..
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

data wpływu zgłoszenia (pieczęć urzędowa)

Urząd Miasta Chorzów
Wydział Usług Komunalnych
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE NR ………………………………………….…
fax 32-416-56-34

adres e-mail: odpady@chorzow.eu

□ – właściwe zaznaczyć znakiem „x”.
Nie wypełnienie poniższych pól będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia reklamacji.

Adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja (ulica, nr posesji) - Chorzów, ul. …………………………………………………….nr……........
Rodzaj zabudowy

□ jednorodzinna

□wielorodzinna

□ Nieruchomość zamieszkała wraz □ Nieruchomość niezamieszkała
z lokalami użytkowymi

Składający reklamację (Imię i nazwisko)

Adres do
korespondencji1)

Rodzaj usługi,
której dotyczy
reklamacja

– lokale użytkowe
Nr tel.:*

□ poczta elektroniczna (e-mail)

□ poczta tradycyjna

adres………………………………………

adres…………………………………………………………………

□odbiór odpadów

□odbiór

komunalnych
niesegregowanych

selektywnej zbiórki
w pojemnikach

□ papier □ plastik □ szkło □ odpady □ PSZOK
zielone

(zmieszanych)

□ odpady

□ selektywna

wielkogabarytowe

zbiórka w workach

Data wystąpienia nieprawidłowości:

□

□ papier □ plastik □ szkło □ odpady
zielone

□

Załączniki:
Tak
Nie
Ilość załączników ………..…
Krótki opis przedmiotu reklamacji (proszę opisać gdzie znajduje się miejsce udostępnienia pojemników/worków, wskazać datę i godzinę
udostępnienia pojemników/worków, w jakim zakresie usługa nie była świadczona właściwie itp.). Opis przedmiotu reklamacji należy
wypełnić czytelnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Oświadczam, iż dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
Podpis składającego reklamację

Rozpatrzenie reklamacji / Adnotacje Urzędowe

1) należy wybrać sposób udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne
* dane nieobowiązkowe
Pouczenie:
Składający reklamację – właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, reklamujący o rozpatrzeniu reklamacji będzie powiadamiany w sposób wskazany w „Adresie do korespondencji”.

UWAGA: reklamacje przyjmowane są najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia, w którym wystąpiła
nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu.

