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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Określa się, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość pozbywania się ich, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Gmina Głuchołazy przejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1.  Z terenu nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wnoszoną do Gminy Głuchołazy, odbierane są odpady w następujący sposób: 

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości: 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale, 

c) szkło, 

d) bioodpady, 

e) odpady zielone, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

g) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, 

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych w ilości mieszczącej się w pojemnikach i workach 
wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez 
właściciela nieruchomości: 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale, 

c) szkło, 
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d) bioodpady, 

e) odpady zielone, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Głuchołazy. 

3. Ilość pojemników i worków, w jakie zostanie wyposażona nieruchomość została określona 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy, będą traktowane 
jako odpady niesegregowane (zmieszane). 

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 odbywa się zgodnie z  ustaloną 
częstotliwością w § 3. 

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż te określone w harmonogramie 
odbioru. 

7. Burmistrz Głuchołaz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) papier i tektura - jeden raz na miesiąc, 

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - jeden raz na miesiąc, 

c) szkło - jeden raz na miesiąc, 

d) bioodpady - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od listopada do 
marca jeden raz na miesiąc, 

e) odpady zielone - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od 
listopada do marca jeden raz na miesiąc, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października jeden raz na 
dwa tygodnie i w okresie od listopada do marca jeden raz na miesiąc, 

g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż 
jeden raz na trzy miesiące, 

2) zabudowa wielorodzinna: 

a) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

c) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

d) bioodpady - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień i w okresie od 
listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

e) odpady zielone - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od 
listopada do marca jeden raz na miesiąc, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
jeden raz na tydzień i w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż 
jeden raz na trzy miesiące, 

3) nieruchomości niezamieszkałe: 

a) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 
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c) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

d) bioodpady - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie i w okresie 
od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

e) odpady zielone - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od 
listopada do marca jeden raz na miesiąc, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

§ 4. 1.  Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK). 

2. Do PSZOK -u dostarczyć można następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: 

1) papier i tekturę - w każdej ilości, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - w każdej ilości, 

3) szkło (butelki i słoiki) - w każdej ilości, 

4) przeterminowane leki i chemikalia - w każdej ilości, 

5) 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 igieł i strzykawek - w każdej ilości, 

6) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, 

8) meble i odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - 1 Mg/nieruchomość/rok, 

10) zużyte opony - 40 kg/mieszkańca/rok, 

11) odzież i tekstylia, w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów - w każdej ilości, 

12) bioodpady - w każdej ilości, 

13) odpady zielone - w każdej ilości, 

14) popiół i żużel - w każdej ilości, 

15) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych - w każdej ilości. 

3. W PSZOKU-u ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych. 

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej w stosunku, do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

5. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione 
w ust. 2 odpadów. 

6. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Konradów dz. nr 581/3, świadczy usługi od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
należy zgłaszać do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. 
Rynek 15: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie - nr tel. 77 4092131 

3) elektronicznie - mail: rolnictwo@glucholazy.pl. 

2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym 
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
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3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres 
nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, opis nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. 

4. Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości. 

§ 6.  Traci moc uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.  

§ 8.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 31 grudnia 2020r.

Id: 6370D713-2C4E-46AF-9CCC-3CEEF0156373. Projekt Strona 4



UZASADNIENIE

Konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, podyktowana jest nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze
zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikającą z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.
1579), która weszła w życie z dniem 6 września 2019r. oraz zapisami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028). Zmiany dotyczą doprecyzowania rodzaju odpadów
zbieranych selektywnie oraz ustalenia częstotliwości odbierania tych odpadów. Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt.5
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 3 powyższego Rozporządzenia selektywnie
zbiera się: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz
bioodpady.

W myśl art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie.
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