Projekt
z dnia 1 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523) uchwala się, co następuje:
§ 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,
w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina:
1) przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych;
2) odbiera bezpośrednio z terenu nieruchomości („u źródła”) frakcje odpadów o których mowa w §
4 ust. 1 i 2;
3) odbiera w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK, frakcje
odpadów komunalnych o których mowa w § 6.
§ 3. 1. Utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właścicieli nieruchomości.
2. Odpady umieszczone w niestandardowych pojemnikach, które nie spełniają norm, nie będą odbierane
z terenu nieruchomości.
§ 4. 1. Bezpośrednio z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbiera się:
1) niesegregowane odpady komunalne i odpady zmieszane po segregacji w ilości zadeklarowanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgromadzone w pojemnikach
o pojemności 80,120 lub 240 l.;
2) segregowane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach z:
a) żółtą klapą o pojemności 240 l;

Strona 1

b) zieloną klapą o pojemności 120 l;
3) meble i odpady wielkogabarytowe, bez limitu, w trakcie wystawek;
4) opony w limicie do 4 szt.;
2. Bezpośrednio z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
odbiera się:
1) niesegregowane odpady komunalne i odpady zmieszane po segregacji w ilości zadeklarowanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgromadzone w pojemnikach
o pojemności 80,120, 240, 1100 lub 2500 l.;
2) segregowane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach z:
a) żółtą klapą o pojemności 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l;
b) zieloną klapą o pojemności 120 l, 240 l. 360 l, 660 l, 1100 l.
§ 5. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrząstowice, będą traktowane jako odpady
zmieszane.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez gminę Chrząstowice z podmiotem odbierającym odpady, podanym przez
Wójta Gminy do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Chrząstowice oraz rozdysponowanym
na terenach nieruchomości przez podmiot odbierający odpady.
§ 6. 1. PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następujące
frakcje odpadów komunalnych:
1) szkło;
2) papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe;
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
4) meble i odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) metale;
10) zużyte opony.
2. Ilość dostarczanych odpadów komunalnych nie jest limitowana za wyjątkiem:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 150 kg/rok od właściciela
nieruchomości;
2) opon, których ilość limituje się do 4 szt/rok od właściciela nieruchomości;
3) mebli i odpadów wielkogabarytowych, które można dostarczyć jeden raz w roku.
3. PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) szkło;
2) papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe.
§ 7. 1. PSZOK przyjmuje odpady o których mowa
w § 6 nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Harmonogram odbioru odpadów podany jest do publicznej wiadomości na stronie
internetowej gminy i tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
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3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za
gospodarowanie odpadami.
5. Dostarczane do PSZOK odpady komunalne muszą być wysegregowane na frakcje, nie mogą być
zmieszane i zanieczyszczone.
6. Odpady zmieszane nie będą przyjęte do PSZOK.
7. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione.
8. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.
9. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK, po sprawdzeniu ich pod względem
zgodności z frakcjami wymienionymi w § 6 ust. 1 i stanu ich zanieczyszczenia oraz spełnieniem warunków
określonych w ust. 7 i 8.
§ 8. Oddający odpady do PSZOK:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów oraz umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez
pracowników obsługi PSZOK;
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich zabrania
i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 9. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych dla:
1) niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zmieszanych po segregacji zgromadzonych
w pojemnikach z szarą klapą – cykl dwutygodniowy;
2) segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w:
a) pojemnikach z żółtą klapą – cykl czterotygodniowy;
b) pojemnikach z zieloną klapą - cykl dwunastotygodniowy;
3) ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – dostarczanych do PSZOK wg potrzeb:
4) przeterminowanych leków - według potrzeb, dostarczonych do:
a) specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach,
b) PSZOK,
c) ustawionego na terenie gminy w wyznaczonym terminie kontenera mobilnego;
5) zużytych baterii i akumulatorów – według potrzeb, dostarczonych do:
a) specjalistycznych pojemników ustawionych w budynku urzędu gminy i jednostkach organizacyjnych
gminy,
b) PSZOK,
c) ustawionego na terenie gminy w wyznaczonym terminie kontenera mobilnego;
6) odpadów elektrycznych i elektronicznych, metali oraz chemikaliów– według potrzeb, dostarczonych do:
a) PSZOK;
b) ustawionego na terenie gminy w wyznaczonym terminie kontenera mobilnego;
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych według potrzeb:
a) w ramach tzw. „wystawki z nieruchomości” - dwa razy w roku
b) dostarczonych do PSZOK – jeden raz w roku;
8) opon – według potrzeb:
a) w ramach tzw. „wystawki z nieruchomości” - dwa razy w roku,
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b) dostarczonych do PSZOK w limicie 4 sztuk w roku;
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych do PSZOK jeden raz w roku w ilości 150 kg/rok.
2. Informacja o terminie i miejscu ustawienia kontenera mobilnego zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej gminy.
§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez obsługujących Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Chrząstowicach ul. Ozimska 2B należy zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr 774219613 wew. 103,
3) elektronicznie – mail: srodowisko@chrzastowice.pl

.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXIII.171.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24.04.2013 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.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 13. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice;
2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
((Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) w drodze uchwały należy określić 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, w szczególności należy określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały określa
rodzaje pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz pojemników na odpady z selektywnej zbiórki.
W projekcie uchwały określono rodzaje odpadów oraz warunki przekazywania ich do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Na skutek analizy zaistniałych nieścisłości i problemów wynikłych w trakcie funkcjonowania systemu
uchwała nr XXIII.171.2013 wymagała aktualizacji. Głównie należało uściślić ilości odpadów odbieranych
w zamian za uiszczaną opłatę z terenu nieruchomości. Ponadto z uwagi na notoryczne przepełnienie
PSZOKu i ogromny wzrost kosztów jego utrzymania zostały uściślone zasady odbioru odpadów w punkcie
w zamian za uiszczana opłatę za zagospodarowanie odpadów.
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