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RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 22 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 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c
i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ruda Śląska i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie
odbierana:
1) każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz każda ilość odpadów
selektywnie zbieranych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło, bioodpady (za wyjątkiem bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych) oraz nieruchomość zostanie wyposażona
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim
stanie sanitarnym i technicznym oraz nieruchomość zostanie wyposażona w worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych,
2) każda ilość odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych oraz nieruchomość zostanie wyposażona
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymywaniem ich
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
2. Gmina zobowiązana jest dokonywać odbioru odpadów
harmonogramem, udostępnianym w sposób zwyczajowo przyjęty.

komunalnych

zgodnie

z ustalonym

3. Minimalna pojemność pojemników przypadająca na daną nieruchomość powinna być zgodna
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska.
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4. Gmina odbierze wyłącznie te odpady, które będą umieszczone w pojemnikach i workach spełniających
wymogi zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska.
5. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe (określone w Uchwale
Nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne) w pojemniki i/lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
oraz zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym za wyjątkiem sytuacji,
w której pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych, zostanie
spalony w związku z nieprawidłowym użytkowaniem pojemnika tj. wrzuceniem gorącego popiołu lub żużli
z palenisk domowych.
6. Gmina wyposaży w komplet worków do segregacji odpadów (tj. worki na papier, worki na tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, worki na szkło) następujące nieruchomości:
1) zamieszkałe jednorodzinne;
2) mieszane, w których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zgodnie ze złożoną przez
właścicieli nieruchomości w Urzędzie Miasta deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi);
4) na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe (na wniosek właściciela nieruchomości).
7. Gmina odbierając worki, zgodnie z ustalonym harmonogramem, z nieruchomości wymienionych
w ust. 6, wypełnione odpadami, zastępuje je nowymi na zasadzie „worek za worek”.
8. Gmina dodatkowo umożliwi mieszkańcom pobieranie worków w Gminnym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Gmina wyposaży nieruchomości:
1) zamieszkałe jednorodzinne w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów oraz odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych. Powyższe
nieruchomości zostaną wyposażone w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów popiołu i żużli
z palenisk domowych na wniosek właściciela ww. nieruchomości złożony do Urzędu Miasta Ruda Śląska;
2) zamieszkałe wielorodzinne w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów, odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych oraz odpadów
w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali i odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych). Powyższe nieruchomości zostaną wyposażone w pojemnik przeznaczony do
zbierania odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych na wniosek właściciela ww. nieruchomości
złożony do Urzędu Miasta Ruda Śląska;
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki przeznaczone do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w pojemniki na bioodpady oraz
pojemniki na odpady zebrane w sposób selektywny w postaci: papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym
metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych), na podstawie złożonych przez właścicieli
nieruchomości w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
4) na których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) część, która stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna w pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z pkt 1);
b) część, która stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z pkt 3) i/lub
komplet worków do segregacji odpadów;
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5) na których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) część, która stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna w pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z pkt 2);
b) część, która stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z pkt 3);
6) na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, bioodpadów, a w przypadku większych skupisk ww. nieruchomości w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali
i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych).
10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będących częścią ww. nieruchomości wymienionych
w ust. 9 pkt 4) i 5), na których powstają odpady popiołu i żużli z palenisk domowych, a posiadają pojemniki
wspólne z nieruchomościami zamieszkałymi winni ww. odpad wrzucać do pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych.
11. Ilość dostarczanych pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości
zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych ustalana będzie na podstawie ilości wytwarzanych
odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych opisanej w niniejszej uchwale oraz uwzględniając następujące kryteria:
nieruchomość, na której zamieszkuje do 5 osób – jeden pojemnik na odpady o pojemności 120 l, nieruchomość,
na której zamieszkuje 6 osób i więcej – dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden o pojemności 240 l na
daną nieruchomość. Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości gmina wyposaży nieruchomość
w dodatkowy pojemnik na odpady lub w pojemnik na odpady o większej pojemności niezależnie od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość.
12. Ilość dostarczanych pojemników na bioodpady dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
ustalana będzie na podstawie kryterium: niezależnie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość jeden
pojemnik na odpady o pojemności 120 l, a w przypadku nadwyżki odpadów – worki o pojemności 120 l,
po uprzednim pobraniu ich w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13. Bioodpady z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, których właściciele
korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian
za kompostowanie bioodpadów - pojemnik o pojemności 120 l.
14. Ilość dostarczanych pojemników na bioodpady dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych
ustalana będzie na podstawie wniosku właściciela nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych opisanej w niniejszej uchwale oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
15. Na bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych z nieruchomości zamieszkałych
wielorodzinnych przysługuje sześć razy w roku kontener o pojemności 3 m3 lub 5 m3 na placyk gospodarczy na
podstawie wniosku właściciela nieruchomości/Zarządcy nieruchomości. W przypadku braku możliwości
ustawienia kontenera dopuszcza się worki w ilości o łącznej pojemności nie przekraczającej kontenera
o pojemności 5 m3. W przypadku nadwyżki ww. odpady należy przekazać we własnym zakresie do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
16. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: w postaci
papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) dla
nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych ustalana będzie na podstawie uzasadnionego wniosku
właściciela nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych opisanej
w niniejszej uchwale oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
17. Ilość dostarczanych pojemników na odpady popiołu i żużli z palenisk domowych ustalana będzie na
podstawie następującego kryterium:
1) dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, niezależnie od ilości osób zamieszkujących
nieruchomość - w pojemnik o pojemności 120 l. W przypadku niewystarczającej ilości pojemników,
na wniosek właściciela nieruchomości gmina wyposaży nieruchomość w dodatkowy pojemnik
o pojemności 120 l na odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–4–

Poz. 7531

2) dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych niezależnie od ilości osób zamieszkujących
nieruchomość – w pojemnik o pojemności 120 l. W przypadku niewystarczającej ilości pojemników, na
wniosek właściciela nieruchomości gmina wyposaży nieruchomość w dodatkowy pojemnik o pojemności
120 l na odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.
§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - jeden raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od listopada do marca z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeden raz
w miesiącu;
4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa tygodnie,
5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, dwa razy w tygodniu.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - jeden raz w miesiącu;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - jeden raz w tygodniu;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz
w miesiącu, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeden raz na dwa
tygodnie oraz z terenu kąpielisk miejskich – jeden raz w tygodniu;
4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz w miesiącu;
5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz w tygodniu;
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: bioodpady odbierane będą z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
a) styczeń, luty, marzec i grudzień, jeden raz w miesiącu;
b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, jeden raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
a) bioodpady, z wyłączeniem bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych - jeden raz
w tygodniu;
b) bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych – sześć razy w roku,
3) z nieruchomości:
a) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w okresie od kwietnia do
października - jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od listopada do marca jeden raz miesiącu;
b) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie
od listopada do marca jeden raz w miesiącu;
4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,
a) styczeń, luty, marzec i grudzień - jeden raz w miesiącu,
b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad - jeden raz na dwa tygodnie;
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5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:
a) bioodpady, z wyłączeniem bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych - jeden raz
w tygodniu;
b) bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych – sześć razy w roku.
4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: odpady popiołu i żużli z palenisk domowych
odbierane będą z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień,
październik, listopad, grudzień – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia jeden raz na trzy miesiące;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień,
październik, listopad, grudzień – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia jeden raz na trzy miesiące;
3) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień,
październik, listopad, grudzień – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia jeden raz na trzy miesiące;
4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień,
październik, listopad, grudzień – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia jeden raz na trzy miesiące.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą z częstotliwością:
1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - cztery razy w roku (raz na kwartał);
2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - jeden raz w tygodniu.
6. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów i gruz ceglany pochodzący z remontów i rozbiórek prowadzonych przez mieszkańców
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej) odbierane
będą na indywidulane zamówienie.
1) Indywidualne zamówienie składane będzie przez:
a) w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej – właściciela nieruchomości w rozumieniu
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) w przypadku lokalu mieszkalnego w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej – posiadacza lokalu
mieszkalnego.
2) Zamówienie składane będzie do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Miasto Ruda Śląska
zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
3) Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe,
jednorodzinnego, odbierane będą jeden raz w roku.

z danego

lokalu

mieszkalnego

bądź

budynku

4) Zamówienie winno zawierać informację na temat adresu lokalu mieszkalnego bądź budynku
jednorodzinnego, w którym wykonuje się remont oraz miejsce podstawienia kontenera bądź worka typu
BIG BAG.
7. Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza się możliwość dodatkowego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) papier,
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2) tworzywa sztuczne,
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony,
10) odpady tekstyliów i odzieży,
11) świetlówki,
12) bioodpady,
13) przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można
również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na
bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Miasta,
14) 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 igieł i strzykawek,
15) odpady niebezpieczne,
16) odpady budowlane i rozbiórkowe,
17) odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.
2. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18 i w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10 do 14 za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Informacja o lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wskazana jest na stronie internetowej miasta – www.rudaslaska.pl.
§ 5. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
1. Właściciel nieruchomości w przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinien niezwłocznie zgłosić w wybrany przez siebie
sposób (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie) przedmiotowe zajście do Urzędu Miasta.
2. Zgłoszenia są przyjmowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej lub Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Informacje do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zagospodarowywane będą zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr PR.0007.93.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 24 maja 2018 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 uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–7–

Poz. 7531

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

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

