UCHWAŁA NR XX/151/2020
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 16 grudnia 2020 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
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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Skarbimierz
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skarbimierz 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 przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbiera się każdą ilość i wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w tym następujące
rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji;
2) papier i tektura;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) metale;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowalne i rozbiórkowe;
14) drewno;
15) zużyte opony;
16) odzież i tekstylia;
17) żużel i popiół paleniskowy z gospodarstw domowych;
18) odpady niebezpieczne;
19) 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.
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§ 3.
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, Gmina Skarbimierz świadczy usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych;
2) odbiór z przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych worków i pojemników sprzed
nieruchomości;
3) przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK.
§ 4.
1. Odpady komunalne zbierane są w workach i pojemnikach według następującego sposobu:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) papier – niebieski worek lub pojemnik o pojemności co najmniej 110 l. oznaczony napisem „Papier”
,
b) metale, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, opakowanie wielomateriałowe – żółty worek lub pojemnik o pojemności co
najmniej 110l. oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone – brązowy worek lub pojemnik
o pojemności co najmniej 110 l. oznaczony napisem „Bio”,
d) szkło – zielony pojemnik o pojemności co najmniej 110 l. oznaczony napisem „Szkło”,
e) odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) – czarny pojemnik o pojemności co najmniej 110 l.
oznaczony napisem „Zmieszane” .
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) papier – niebieski pojemnik o pojemności co najmniej 240 l. oznaczony napisem „Papier”,
b) metale, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, opakowanie wielomateriałowe – żółty pojemnik o pojemności co najmniej
240 l. oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone – brązowy pojemnik o pojemności co
najmniej 240 l. oznaczony napisem „Bio”,
d) szkło – zielony pojemnik o pojemności co najmniej 240 l. oznaczony napisem „Szkło”,
e) odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) – czarny pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.
oznaczony napisem „Zmieszane”.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażani są w pojemniki na
odpady zmieszane z uwzględnieniem następującej normy:
1) jedno- i dwuosobowa rodzina – pojemnik o pojemności 120 l.;
2) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina – pojemnik o pojemności 240 l. lub dwa pojemniki o pojemności
120 l.;
3) sześcio-, siedmio- i ośmioosobowa rodzina –pojemnik o pojemności 120 l. i 240 l.;
4) dziewięcioosobowa rodzina i liczniejsza – w dwa pojemniki o pojemności 240 l.
§ 5.
1. Odpady komunalne
częstotliwością:

odbierane

są

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

z następującą

1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) papier –co najmniej 1 raz w miesiącu,
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b) metale, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, opakowanie wielomateriałowe – co najmniej jeden raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone:
- w okresie zimowym (listopad – marzec) - co najmniej jeden raz w miesiącu,
- w okresie letnim (kwiecień – październik) – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
d) szkło – co najmniej jeden raz na dwa miesiące,
e) odpady pozostałe po segregacji (zmieszane):
- w okresie zimowym (listopad – marzec) - co najmniej jeden raz w miesiącu,
- w okresie letnim (kwiecień – październik) – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) papier – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,
b) metale, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, opakowanie wielomateriałowe – co najmniej jeden raz w tygodniu,
c) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone:
- w okresie zimowym (listopad – marzec) - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie letnim (kwiecień – październik) – co najmniej 1 raz w tygodniu,
d) szkło – co najmniej jeden raz w miesiącu,
e) odpady pozostałe po segregacji (zmieszane):
- w okresie zimowym (listopad – marzec) - co najmniej 1 raz w tygodniu,
- w okresie letnim (kwiecień – październik) – co najmniej 1 raz w tygodniu,
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
z samochodów osobowych odbierane są bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałej jeden
raz w miesiącu.
3. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą oddawać stale do specjalnych pojemników
w aptekach lub punktach aptecznych.
4. Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest w szkołach oraz budynku Urzędu Gminy Skarbimierz,
Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.
§ 6.
1. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK):
1) w PSZOK w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) odpady komunalne pozostałe po segregacji,
b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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i) odpady budowalne i rozbiórkowe,
j) drewno,
k) zużyte opony,
l) odzież i tekstylia,
m) żużel i popiół paleniskowy z gospodarstw domowych,
n) odpady niebezpieczne,
o) 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;
2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK-u zebrane w sposób selektywny
odpady;
3) w PSZOK-u nie przyjmuje się odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej, w stosunku
do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
4) informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK-u Gmina Skarbimierz poda do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.skarbimierz.pl oraz tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy;
5) w PSZOK-u przyjmowane są posegregowane odpady komunalne dostarczone przez właściciela
nieruchomości, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
6) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u, sprawdzając zawartość dostarczonych
odpadów, ich czystość oraz skład;
7) dostarczający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w
sposób wskazany przez pracownika Punktu;
8) odbiór odpadów komunalnych w PSZOK-u potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów.
§ 7.
1) Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez przedsiębiorcę prowadzącego Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać na bieżąco w Urzędzie Gminy Skarbimierz,
Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz:
a) telefonicznie – pod numerem 77 404 66 00 wew. 218,
b) w formie elektronicznej – na adres ug@skarbimierz.pl,
c) pisemnie,
d) osobiście pok. nr 17;
2) zgłoszenie powinno zawierać wskazanie osoby od której pochodzi i jej adresu nieruchomości oraz opis
niewłaściwego świadczenia usług.
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.
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§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Kołodziej
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