Projekt
z dnia 26 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIII/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek 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. 1 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust.3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po otrzymaniu opinii
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Prudniku,
Rada
Miejska
w Głogówku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz 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. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Głogówek,
odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w §3 ust.1.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) zebrane selektywnie odpady suche (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania
wielomateriałowe);
c) szkło;
d) odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyty baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe i zużyte opony w sposób określony
w Regulaminie .
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 Głogówek. Pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 6:00 rano w dniu odbioru
odpadów. Worki należy wystawić przed posesję do godziny 8:00 rano w dniu odbioru odpadów.
3. Odpady, o których mowa w ust.1 zebrane na terenie nieruchomości niezgodne z zasadami określonymi
w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.
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4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę Głogówek z podmiotem odbierającym odpady.
5. W danym dniu nie będą odbierane wystawiane inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
6. Burmistrz Miasta Głogówka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych.
7. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom
przedsiębiorcy odbierającego odpady.
8. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do
odbierania odpadów komunalnych.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane
w przypadku ich wystawienia przez nieruchomością. Odpady te należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu
wywozu do godziny 8:00 rano.
§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

Rodzaje odpadów

Zabudowa wielorodzinna
aglomeracja
aglomeracja
licząca do
licząca pow.
2 tys.
2 tys.
mieszkańców
mieszkańców
Zmieszane odpady komunalne
1 x 2 tygodnie 1 x tydzień
Odpady suche
1 x miesiąc
1 x 2 tygodnie
Odpady ze szkła opakowaniowego 1 x 2 miesiące 1 x miesiąc
Odpady zielone od kwietnia do 1 x tydzień
października
Odpady zielone od listopada do
1 x 2 tygodnie
marca
Odpady wielkogabarytowe tzw. 2 razy w roku
wystawki

Zabudowa jednorodzinna

1 x 2 tygodnie
1 x miesiąc
1 x miesiąc
1 x tydzień
1 x 2 tygodnie
2 razy w roku

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne, ustala się
następującą częstotliwość:
a) zmieszane odpady komunalne –jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady surowcowe (tzw. ”suche”) - jeden raz na miesiąc,
c) szkło - jeden raz na dwa miesiące.
§ 5. 1. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. MPSZOK (Mobilny Punkt Zbierania Selektywnego Odpadów)
i SPSZOK (Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) utworzonych przez Gminę
Głogówek odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady: papier; metale; tworzywa sztuczne; szkło opakowaniowe;
opakowania wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji, odpady zielone; Przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; meble
i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; (roczny limit odpadów na mieszkańca 300 kg); zużyte opony samochodowe w sposób określony w Regulaminie; (roczny limit odpadów na mieszkańca –
4 sztuki).
2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
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4. Pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić
przyjęcia innych niż wymienione w ust.1 odpadów.
5. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania 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.
§ 6. Burmistrz Głogówka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, lokalizację punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów odpadów i godziny
otwarcia.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać
do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Głogówku, Rynek 1 :
a) pisemnie,
b) telefonicznie- nr telefonu 77 4069925,
c) elektronicznie za pomocą dedykowanego formularzu umieszczonego na stronie internetowej miasta.
§ 8. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej dla Gminy Głogówek w Wojewódzkim
„Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głogówka.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 29 października 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowany na terenie
Gminy Głogówek.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne
odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku:
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcie dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem
przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. Odpady dostarczone do PSZOK
muszą być posegregowane.
3. Dostarczane przez mieszkańca odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, po okazaniu ostatniego dowodu
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika
punktu.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek od poniedziałku do piątku, po uzgodnieniu
telefonicznym…………………..
6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- zmieszane odpady komunalne,
- zmieszane odpady budowlane i materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa i styropian.
7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia
przez pracownika PSZOK- u , iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie
przyjmowanych.
8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK- u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na
ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie
z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.
9. Wszelkie informacje o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK- u na miejscu lub pod numerem
telefonu………………..
10. Skargi i wnioski przyjmowane są w………………………………………………………
11. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie
internetowej……….
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art.6r pkt.3b zapis dopuszczający zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzaje, w tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Dodatkowa
ustawa wprowadza zmienione zapisy art.6r pkt.3, 3a-d wprowadzające min konieczność określa trybu i sposobu
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zmiana wprowadza również możliwość
dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym np. zielonych ,zużytych opon,
odpady wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbierane i przyjmowane przez punkty selektywnegozbierania. Wprowadzony został zapis dotyczący
konieczności opiniowania projektu uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w sprawie
przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania komunalnych.Za
uzasadnione, ze względu na kształt systemu gospodarowania komunalnymi, zapisy wynikające z nowelizacji
ustawy oraz odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej, uznano wprowadzone i zmodyfikowanie uchwały.
Podjecie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Brak stacjonarnego PSZOK na terenie Gminy Głogówek- art.3 ust.2 pkt.6 ustawy o u. c. p. g.
(w załączeniu opis utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych-Regulamin z korzystania
z SPSZOK-u). Kolejna nowelizacja ustawy obliguje gminy odbierające odpady komunalne do wdrożenia 2015
r. zupełnie nowych obowiązków-każda Gmina w 2015 r. musi mieć stacjonarny PSZOK. Mieszkaniec gminy
będzie prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów, co pozwoli na wydzielenie z nich
odpowiednich frakcji. Nadzór nad działalnością punktu sprawuje Gmina. Punkt selektywnej zbiórki może
zostać zlokalizowany na działce nr 112 o powierzchni 0,3801ha ( w ewidencji teren zabudowany przemysłowy)
położonej w Głogówku przy ul. Piastowska po zatwierdzeniu przez odpowiednie instytucje. PSZOK powinien
się składać z rampy rozładunkowej z częścią najazdu z pomieszczeniem wydzielonym pod rampą, do
posegregowania odpadów, Gmina może dysponować pojemnikami do segregowania odpadów. Wyniesienie
powierzchni na którą wjeżdżają pojazdy osobowe, umożliwienie ergonomiczny dostęp do kontenerów
opisanych na odpady, aby każdy wiedział gdzie ma wrzucić posegregowane śmieci, umieszczone na poziomie
terenu. Dla bezpieczeństwa powierzchnia udostępniona potencjalnym użytkownikom, powinna być
odseparowana od powierzchni transportu i obsługi kontenerów, tak aby zapobiec kolizji z ruchem pojazdów
prywatnych. dostarczających odpady. Punkt powinien być wyposażony w dwa kioski wrzutowe na baterie i leki.
Sporządził Dziadek Weronika
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