
UCHWAŁA NR XXIII/205/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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 opłatę 
prze właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

a) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

b) częstotliwość ich odbierania; 

c) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

d) 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 Ozimek przejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki na papier 
służące do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1.     Z terenu nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wnoszą do Gminy Ozimek, odbierane są w każdej ilości następujące odpady: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i popiół; 

b) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, metale oraz odpady z opakowań wielomateriałowych, papier, szkło, 
bioodpady; 

c) meble i inne wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony 
w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek. 

2. Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ozimek. Pojemniki należy wystawić przed wejście na teren posesji do godziny 6:00 rano w dniu 
odbioru odpadów, w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich pracownikom przedsiębiorcy odbierającego 
odpady. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek, będą traktowane jako odpady 
zmieszane. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Ozimek z podmiotem odbierającym odpady, podanym przez Burmistrza Ozimka do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz opublikowanym w "Wiadomościach 
Ozimskich". 

5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie 
odbioru. 
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§ 3. 1.     Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla 
zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej; 

2) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, metale oraz odpady z opakowań wielomateriałowych - 
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej oraz dla zabudowy wielorodzinnej; 

3) zebrane selektywnie szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła i papier  - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
miesiące dla zabudowy jednorodzinnej oraz dla zabudowy wielorodzinnej; 

4) bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden 
raz w miesiącu w pozostałym okresie  dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na 
tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie dla 
zabudowy wielorodzinnej; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie 
tzw. "wystawki". 

§ 4.  Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 
Ozimek, który określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Antoniowie, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 5.  Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
komunalnej przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2502). 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/205/20 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJONARNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KMUNALNYCH W ANTONIOWIE 

§ 1. 
Zasady ogólne: 

Poniedziałek           7.00 - 15.00 
Wtorek                   9.00- 17.00 
Środa                      7.00 - 15.00 
Czwartek                9.00 - 17.00 
Piątek                      7.00 - 15.00 
Sobota                     8.00 - 12.00 

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wielkiej Soboty, 24 grudnia i 31 grudnia. 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Antoniowie, zwanego dalej PSZOK. 

2. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. 
w Antoniowie ul. Powstańców Śl. 54. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest: 

Poniedziałek           7.00 - 15.00 
Wtorek                   9.00- 17.00 
Środa                      7.00 - 15.00 
Czwartek                9.00 - 17.00 
Piątek                      7.00 - 15.00 
Sobota                     8.00 - 12.00 

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wielkiej Soboty, 24 grudnia i 31 grudnia. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie, któremu powierzono 
obowiązki obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Wjazd na PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika  obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady 
komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców miasta i gminy Ozimek, 
z przeznaczeniem do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. 

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p. 
poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi 
PSZOK. 

8. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

9. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

10. Obiekt PSZOK jest monitorowany. 

§ 2. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów: 

1. Odpady dostarczane na PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie 
i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. 

2. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców miasta i gminy Ozimek po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat do Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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3. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich 
kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika oraz podpisanie oświadczenia o wnoszeniu opłat. 

4. Pracownik PSZOK dokonuje oceny przekazywanych odpadów i może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli 
dostarczone są niezgodnie z Regulaminem. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK 
odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy. 

5. Na wniosek dostarczającego odpady, PSZOK wydaje dokument potwierdzający przyjęcie odpadów 
komunalnych. 

6. W przypadku dostarczenia odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą odpady w imieniu 
mieszkańca gminy Ozimek, mieszkaniec od którego pochodzą odpady zobowiązany jest do wypełnienia 
i podpisania oświadczenia o pochodzeniu odpadów, a osoba dostarczająca odpady również zobowiązana jest do 
podpisania tego oświadczenia [Załącznik nr1do Regulaminu]. 

7. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np.: Spółdzielni, 
Wspólnoty) Zarządca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia [Załącznik nr 2 do 
Regulaminu], w którym wskaże adres pochodzenia odpadów. Osoba dostarczająca odpady również 
zobowiązana jest do złożenia podpisu na tym oświadczeniu. 

8. Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie miasta 
i gminy Ozimek: 

a) odpady z papieru i tektury; 

b) odpady z tworzyw sztucznych; 

c) odpady opakowań wielomateriałowych; 

d) odpady szklane; 

e) odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 r. 
poz. 797,875) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze 
zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezpieczne składniki, przeterminowane leki i chemikalia, termometry rtęciowe; 

f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

g) odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

i) posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz, materiały ceramiczne, drewno, szkło, 
tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa), gips; 

j) zużyte opony z samochodów osobowych; 

k) odpady zielone - bioodpady, (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.); 

l) odzież i tekstylia. 

9. W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem: 

1) posegregowanych komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane do 
PSZOK w ilości do 0,5 tony/rok od właścicieli lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie 
wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu) z ograniczeniem 
w zakresie odpadów materiałów budowlanych izolacyjnych typu papa [17 03 80] w ilości do 0,20 tony/rok 
od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie 
się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu) oraz posegregowanego styropianu i wełny 
izolacyjnej w ilości do 0,05 tony/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej (w 
zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu); 
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2) odpadów wielkogabarytowych w ilości do 0,3 tony/rok od właściciela lub użytkownika nieruchomości 
zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego 
lokalu); 

3) zużytych opon z samochodów osobowych w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela lub użytkownika 
nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego 
samodzielnego lokalu). 

10. Zaleca się, aby odpady niebezpieczne były oznakowane lub znajdowały się w opakowaniach 
umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia. 

11. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, 
w szczególności gdy ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej. 

12. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

b) odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji 
takiej działalności; 

c) odpadów zawierających azbest; 

d) odpadów radioaktywnych; 

e) szyb samochodowych i części samochodowych; 

f) złomu metali żelaznych i nieżelaznych; 

g) odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji 
takiej działalności; 

h) nie spełniających wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

13. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

14. Informacji dotyczących PSZOK udzielają na miejscu pracownicy  Wydziału Gospodarki Komunalnej 
PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 lub telefonicznie pod numerami telefonów: 77 44 
49 102; 77 44 49 103 . 

15. Regulamin korzystania z punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z załącznikami 
dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek www.ozimek.pl       oraz PGKiM Spółki z o. o. 
w Antoniowie www.pgkim.ozimek.pl. 

16. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK w Antoniowie należy zgłosić 
do Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. Ks. J. 
Dzierżona 4B (pisemnie, telefonicznie - 77 462 28 06; 77 462 28 87 lub elektronicznie - mail: 
odpady@ugim.ozimek.pl). 

17. Dodatkowo skargi i wnioski mogą być również kierowane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na 
adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Antoniowie ul. Powstańców 
Śl. 54, 46-040 Ozimek, tel. 77 44 49 100, mail: pgkim@pgkim.ozimek.pl.                                                                                                                             
Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 

2. Załącznik nr 2 

3. Załącznik nr 3
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

Antoniów, dnia ………………………………… 

OŚWIADCZENIE  
mieszkańca Gminy Ozimek 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………….…  

zamieszkały w:  ....……………………………………………………………………………………………….  

przy ul.  ……………………………………………………………………………………………………………  

numer telefonu kontaktowego ………………..………..…………………………………….......................  

oświadczam, że dostarczone w moim imieniu niżej wymienione odpady komunalne: 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość 

1.     

2.     

3.     

4.     

zostały wytworzone w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Ozimek na nieruchomości położonej w 

miejscowości:  

………………………………………………………………… przy ul. ….…………………………………….  

której jestem właścicielem* / użytkownikiem* i uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z tej nieruchomości. Wyżej wymienione odpady będą dostarczone (przetransportowane) do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Antoniowie przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

samochodem o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów oraz regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Antoniowie, który jest dostępny w punkcie PSZOK w Antoniowie oraz na 

stronie internetowej www.pgkim.ozimek.pl i www.ozimek.pl  

……………………………………………………                      …………………………………………….. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie Data i czytelny podpis osoby               
transportującej odpad 

* podkreśl właściwe 

Składający oświadczenie oraz osoba dostarczająca odpady mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne. Przekazane dane będą zbierane i przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z  o.o. w Antoniowie ul. Powstańców Śl. 54, 46 – 040 Ozimek w celu prowadzenia ewidencji osób korzystających 

z PSZOK. Zebrane dane będą przekazywane Urzędowi Gminy i Miasta w Ozimku. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 

Antoniów, dnia ………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

dot. zabudowy wielorodzinnej 
 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………..…  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz nr telefonu kontaktowego ………………………………… ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadcza, że niżej wymienione odpady komunalne za które uiszczana jest opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

Lp. Adres nieruchomości Numer  Rodzaj odpadu Ilość 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

zostały przetransportowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

samochodem o numerze rejestracyjnym ..………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów oraz regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Antoniowie, który jest dostępny w punkcie PSZOK w Antoniowie oraz na 

stronie internetowej www.pgkim.ozimek.pl i www.ozimek.pl  

 

 

……………………………………………………                      …………………………………………….. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie Data i czytelny podpis osoby               
transportującej odpad 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA ODPADÓW                                  

Imię i nazwisko wytwarzającego 
odpady   

Adres nieruchomości  - miejsce 
wytworzenia odpadów 

  

Rodzaj przekazanego odpadu: Masa przekazanych odpadów [kg]: 

    

    

    

  

  

  

  

Niniejszym oświadczam, że ponoszę opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów oraz Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który jest dostępny w PSZOK w Antoniowie oraz na stronie internetowej 
www.pgkim.ozimek.pl i www.ozimek.pl  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zarejestrowania i ewidencji 
przekazania odpadu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1781). Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do 
celów ewidencyjnych PSZOK Antoniów. 

Data: Podpis wytwarzającego odpady 
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