
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/205/20 

RADY MIASTA LĘDZINY 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lędziny wraz z określeniem częstotliwości 

odbioru i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach 

Rada Miasta Lędziny uchwala: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lędziny wraz z określeniem częstotliwości odbioru 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowania 

świadczone są przez podmiot wskazany przez Gminę. Usługi te dotyczą następujących frakcji odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) popiół z palenisk domowych. 

2. Usługi w zakresie zbierania odpadów w wyznaczonym na terenie Gminy miejscu (PSZOK) świadczone 

są przez wyznaczoną, uprawnioną jednostkę organizacyjną. Usługi te obejmują następujące frakcje odpadów: 

a) odpady niebezpieczne (oleje silnikowe, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, świetlówki, farby), 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) zużyte opony, 
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e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe                            

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

g) odpady tekstyliów i odzieży, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

i) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny: metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady w postaci odpadów zielonych. 

3. Odpady komunalne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zbiera się jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

§ 2. 1.  Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, przy czym bioodpady: 

᠆ w postaci odpadów zielonych odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 kwietnia 

do 30 listopada, a w pozostałych miesiącach poprzez ich odbiór w PSZOK, 

᠆ w postaci odpadów kuchennych odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, przy czym bioodpady: 

᠆ w postaci odpadów zielonych odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 

30 listopada, a w pozostałych miesiącach poprzez ich odbiór w PSZOK, 

᠆ w postaci odpadów kuchennych odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 

1 kwietnia do 31 października, raz w tygodniu w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

3. Popiół z palenisk domowych odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 01 października do 30 kwietnia, 

2) nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie od 01 maja do 30 września. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

2) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

5. Za wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w urządzenia do gromadzenia 

odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym (mycie, dezynfekcja)                       

i technicznym odpowiedzialny będzie podmiot wskazany przez gminę odbierający odpady na jej zlecenie. 

6. Podmiot wskazany przez gminę odbierał będzie odpady umieszczone w pojemnikach należących do 

właścicieli nieruchomości lub w pojemnikach bądź workach dostarczonych przez podmiot, który będzie 

świadczył usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady 

komunalne można również umieszczać w workach, których nie dostarczy podmiot odbierający odpady 

komunalne, o kolorystyce zgodnej z kolorem przewidzianym dla danej frakcji. 

§ 3. 1.  Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości świadczone są zgodnie 

z harmonogramem uzgodnionym przez Gminę. 
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2. Pojemniki i worki powinny być udostępnione w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnie  

z harmonogramem od godz. 6:00 do godz. 22:00 lub do momentu faktycznego odbioru odpadów w danym 

dniu, poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu dostępnym dla służb komunalnych. 

§ 4. 1.  Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: odpady niebezpieczne, zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igły i strzykawki, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne gromadzone w sposób 

selektywny; metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady, 

odbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonym przez 

podmiot, z którym  gmina podpisała stosowną umowę. 

2. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we własnym zakresie i na własny koszt. Właściciele 

nieruchomości dokonują rozładunku odpadów dostarczonych do tego punktu. 

3. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt d i h, przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w ilościach limitowanych: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałej w ilości do 2 Mg na gospodarstwo 

domowe rocznie. 

2) zużyte opony  powstające w gospodarstwach domowych w nieruchomościach zamieszkałych w ilości do 

8 szt. na nieruchomość jednorodzinną lub lokal  mieszkalny  nieruchomości wielolokalowej, rocznie. 

§ 5. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Miasta Lędziny: 

᠆ pisemnie na adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, 

᠆ elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@ledziny.pl. 

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług można zgłaszać najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od 

daty ich stwierdzenia. 

3. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności: 

᠆ imię i nazwisko osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług, 

᠆ dokładny adres nieruchomości, na której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy, 

᠆ rodzaj odpadów, które zostały nieodebrane lub odebrane w sposób niewłaściwy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny 

§ 7. Traci moc Uchwała nr XVIII/123/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

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. 

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

z dniem 1 października 2020 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Maria Głos 
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