
 

 

UCHWAŁA NR 303.XXIV.2016 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016r.   

poz. 446), art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 71.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 1733) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są z terenu 

nieruchomości zamieszkanej jeden raz w ciągu roku po zakończeniu prac remontowo-budowlanych  po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania i odbioru pojemników, w ilości nie 

większej niż zgromadzona w pojemnikach przeznaczonych do odbioru tego typu odpadów, które nie 

mogą  przekraczać łącznie pojemności 5 m3. Uzgodniony termin nie powinien przekraczać okresu           

1 miesiąca. Terminy odbioru uzgadnia właściciel (zarządca) nieruchomości z podmiotem odbierającym 

odpady z terenu miasta Częstochowa.”; 

2) W § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu        

w pozostałych miesiącach – odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji dla nieruchomości 

zamieszkanych z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie,”; 

3) W § 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) nie rzadziej niż raz w miesiącu od maja do września - odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu 

w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa w sposób 

zwyczajowo przyjęty.”; 

4) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. TPSZOZ to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy, 

w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych zielonych dla danej dzielnicy, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zwyczajowo 

przyjęty. TPSZOZ funkcjonują w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia, sześć razy w miesiącu      

w każdej dzielnicy. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zdzisław Wolski 
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