
Projekt

z dnia  15 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA ....................
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka

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 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) 
w związku z art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 
122) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Olszanka 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Olszanka, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane),

2) odpady zebrane selektywnie na nieruchomości w tym:  papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

3) zużyte  baterie i akumulatory,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

5) przeterminowane leki,

6) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

7) zużyte opony,

8) meble i odpady wielkogabarytowe,

9) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

§ 3. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) na terenie Gminy Olszanka odbierane są bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych co najmniej 1 raz na dwa tygodnie w miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, 
odpady opakowaniowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe oraz odpady ulegające biodegradacji w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, a gromadzone w pojemnikach o pojemności 
minimalnej 120 l lub odpowiednich workach foliowych o pojemności 60 l, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, 
odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na trzy tygodnie, przy czym szkło – 
co najmniej raz na dwa miesiące, w tym oddzielnie odpady biodegradowalne w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 października )- co najmniej raz 
na dwa tygodnie, w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca)-  co najmniej raz na cztery tygodnie.

§ 5. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Olszanka przyjmuje na siebie obowiązek:
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1) wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do zbierania 
odpadów;

2) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. Odbieranie mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon, baterii i akumulatorów, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych  powstających w gospodarstwach domowych odbywa się w systemie akcyjnym, dwa razy do roku. 
Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 
tablicy ogłoszeń, na stronie BIP oraz na stronie internetowej Gminy Olszanka..

§ 7. Zasady świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

§ 7. 1. W utworzonym przez  Gminę  Olszanka Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  
przyjmowane są bezpłatnie w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie, zebrane w sposób selektywny niżej 
wymienione odpady:

1) papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

2) zużyte  baterie i akumulatory ,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

4) przeterminowane leki

5) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

6) zużyte opony,

7) meble i odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

§ 7. 2 Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić 
przyjęcia innych odpadów niż wymienione w ust. 1

§ 7. 3 W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów  powstających 
w wyniku działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie 
gospodarowania odpadami.

§ 7. 4 Oddający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ma obowiązek rozładunku przywiezionych 
przez siebie odpadów i umieszczenia  ich w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu.

§ 7. 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady dostarczone przez właściciela nieruchomości po 
okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 7. 6 Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt.

§ 7. 7 Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Gmina Olszanka poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP oraz na 
stronie internetowej Gminy Olszanka.

§ 8. 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 dniu ich zaistnienia, w Urzędzie Gminy Olszanka, Olszanka 
16, 49-332: 1 )telefonicznie – pod numerem 77 412 96 83,

2) w formie elektronicznej – na adres .ug@olszanka.pl,

3) pisemnie bądź

4) osobiście.

9. 1. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu oraz opis niewłaściwego 
świadczenia usług.
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§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 12. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, na stronie 
internetowej Gminy Olszanka oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 r. Przewodniczący Rady 
……………………..
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przesłany w dniu 03.09.2015 r. pismem IRIOS 6232.61.2015 DSS do Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu celem zaopiniowania w zakresie częstotliwości odbierania

odpadów komunalnych. W dniu 09.09.2015 r. Pismem HK.071.7.2015.AS PPIS w Brzegu, przekazał uwagi

do w/w projektu (opinia w załączeniu).Wójt Gminy Olszanka nie uwzględnił jednakże zwiększenia

częstotliwości odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych dla budynków wilolokalowych.

Zgodnie z art. 6 r ust.. 3 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r. poz. 1399; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) dopuszcza się zróznicowanie

częstotliwości odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów, która może być rzadsza na terenie

wiejskim, niż 1 raz na tydzień dla budynków wielolokalowych i 1 raz na dwa tygodnie dla budynków

jednorodzinnych.
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