
 

 

UCHWAŁA NR XXX/280/13 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 25 marca 2013 r. 

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 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21. z 2013 r. 

poz. 228), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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.  

2. Gmina Ozimek przejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów ko-

munalnych 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. Odpady odbierane będą z zabudowy wielorodzinnej z 4 szt. pojemników na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki.  

§ 3. Odpady odbierane będą z zabudowy jednorodzinnej z 3 szt. pojemników na odpady z selektywnej 

zbiórki oraz 1 szt. pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

§ 4. Określa się pojemności pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – pojemniki o pojemnościach 120 i 240 l;  

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1100 l.  

§ 5. Określa się pojemności pojemników i worków na odpady z selektywnej zbiórki:  

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 35 l, 60 l i 120 l (dla papieru i tektury, 

tworzyw sztucznych szkła, metalu i odpadów wielomateriałowych,), a także pojemniki o pojemności 35 l 
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(dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających bio-

degradacji i odpadów zielonych);  

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1 100 l 

(dla szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i odpadów wielomateriałowych) oraz pojemniki 

o pojemności 1 100 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegają-

ce biodegradacji i odpady zielone.  

§ 6. 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) surowce wtórne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż 

jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie 

wielorodzinnej;  

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

i odpady zielone - nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada zarówno 

dla zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie po-

między 1 grudnia a 31 marca zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej;  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie 

tzw. „wystawki”.  

§ 7.1. Określa się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK 

dostarczać można odpady takie jak:  

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

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 bu-

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

architektonicznej;  

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

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 

Gmina Ozimek poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ozimek. Informacja ta zamiesz-

czona będzie także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 

komunalnej przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszko-

dliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz w "Wiadomościach Ozimskich".  
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.    

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Joachim Wiesbach 
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