
 
 

UCHWAŁA NR XXII.179.2020 
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 3, 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska 
w Strumieniu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2016 r. poz. 3048, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dostarczania na teren 
nieruchomości worków przeznaczonych do gromadzenia w sposób selektywny następujących 
rodzajów odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe.”; 

2) w § 3: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym na terenie 
gminy Strumień, odbierane są od właścicieli nieruchomości następujące frakcje odpadów 
komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
bioodpady, a nadto: popiół pochodzący z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 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, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów 
i odzieży.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.1. Ogranicza się ilość przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
następujących rodzajów odpadów:  

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących opady komunalne w ilości do 400 kg na 
osobę w okresie 5  lat, 

2) zużytych opon w ilości 8 sztuk rocznie z danej nieruchomości. 

2. Odpady powyżej limitów, o których mowa w ust. 1, przyjmowane będą w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako dodatkowa usługa świadczona przez Gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, za cenę określoną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Strumieniu.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zużyte baterie, poza miejscem wskazanym w ust. 3, przyjmowane są od właścicieli 
nieruchomości do oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach 
zbierania, o których mowa w § 4.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przeterminowane leki, poza miejscem wskazanym w ust. 3, przyjmowane są od właścicieli 
nieruchomości do oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach 
zbierania, o których mowa w § 4.”. 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Burmistrz Strumienia podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu zbierania 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz lokalizacji 
i harmonogramie pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wraz ze 
wskazaniem rodzajów przyjmowanych w punkcie odpadów, a także wskazaniem danych podmiotu 
prowadzącego punkt, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strumieniu.”; 

4) w § 5 zwrot: „prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zastępujesię zwrotem: 
„prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, 

5) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesław Greń 
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Załącznik do uchwały Nr XXII.179.2020 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

 

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich 
odbierania 

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE 
RODZAJ ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE  

– w okresie od kwietnia do października – nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
– w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w 
miesiącu 

PAPIER  nie rzadziej niż raz w miesiącu 
SZKŁO  nie rzadziej niż raz w miesiącu 
TWORZYWA SZTUCZNE  nie rzadziej niż raz w miesiącu 
ODPADY OPAKOWANIOWE 
WIELOMATERIAŁOWE  

nie rzadziej niż raz w miesiącu 

METALE  nie rzadziej niż raz w miesiącu 
BIOODPADY – w okresie od kwietnia do października – nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
– w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w 
miesiącu 

POPIÓŁ POCHODZĄCY Z PALENISK DOMOWYCH - w okresie od października do kwietnia – raz 
w miesiącu,  
- w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE  Nie rzadziej niż raz w roku  
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY  

Nie rzadziej niż raz w roku  

 
BUDYNKI WIELOLOKALOWE 

RODZAJ ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE  

nie rzadziej niż raz na tydzień 

PAPIER  nie rzadziej niż raz na tydzień 
SZKŁO  nie rzadziej niż raz na tydzień 
TWORZYWA SZTUCZNE  nie rzadziej niż raz na tydzień 
ODPADY OPAKOWANIOWE 
WIELOMATERIAŁOWE  

nie rzadziej niż raz na tydzień 

METALE  nie rzadziej niż raz na tydzień 
BIOODPADY nie rzadziej niż raz na tydzień 
POPIÓŁ POCHODZĄCY Z  PALENISK 
DOMOWYCH  

- w okresie od 1  października do 30 kwietnia –raz 
w miesiącu,  
- w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE  Nie rzadziej niż  raz na kwartał  
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY  

Nie rzadziej niż  raz na kwartał  
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