
 

 

UCHWAŁA NR XIX/126/16 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 29 lutego 2016 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) 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 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 

poz. 1045, poz. 1269, poz.1688, poz. 1793), po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Ozimku 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 opłatę przez właścicieli 

tych nieruchomości, w szczególności: 

a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

b) częstotliwość ich odbierania, 

c) sposób świadczenia usług przez punkty 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 w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.1. Z terenu nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wnoszoną do Gminy Ozimek, odbierane są w każdej ilości następujące odpady: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych 

paliwami stałymi, 

c) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach 

domowych, odpady zielone (liście, trawa), 
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e) meble i inne odpady 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 i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Ozimek. Pojemniki i worki należy wystawić przed wejściem na teren posesji  

do godziny 6:30 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. 

§ 3.1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący 

sposób: 

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej 

oraz nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

2) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych 

paliwami stałymi - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie 

rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

3) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe 

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz  

na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji to jest surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach 

domowych oraz odpady zielone (liście, trawa) - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu dla zabudowy 

wielorodzinnej, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla zabudowy 

jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla zabudowy wielorodzinnej; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku w systemie 

tzw. „wystawki”. 

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się 

następującą częstotliwość: 

1) zmieszane odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie (dopuszcza się inną częstotliwość zgodną ze 

złożoną deklaracją); 

2) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych 

paliwami stałymi - jeden raz na dwa tygodnie (dopuszcza się inną częstotliwość zgodną ze złożoną 

deklaracją); 

3) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe 

- jeden raz w miesiącu (dopuszcza się inną częstotliwość zgodną ze złożoną deklaracją); 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji to jest surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach 

domowych oraz odpady zielone (liście, trawa) - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

§ 4.1. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Antoniowie. Do PSZOK dostarczać można odpady takie jak: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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2) chemikalia i przeterminowane leki; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 

6) odpady budowlano- remontowe w ilości do 500 kg, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

budowlanego, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-

architektonicznej; 

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, 

w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy 

obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w ust. 1 odpadów. 

3. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki 

informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK; 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego 

zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

2. Transport odpadów do wskazanego przez Gminę Ozimek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Antoniowie Gmina Ozimek podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ozimek. 

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Antoniowie należy zgłaszać do Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy i Miasta, 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B: 

a) pisemnie, 

b) telefonicznie - nr 77-462-28-65, 

c) elektronicznie - mail: rozwoj@ugim.ozimek.pl. 

§ 6. 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. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie  

w sprawie 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 i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 996, z 2013 r. poz. 1240). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 kwietnia 2016 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Kleszcz 
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