PROJEKT

UCHWAŁA NR ……………………
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia………………..
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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b,
3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na trenie Gminy
Zębowice, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) metal;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;
7) zmieszane odpady komunalne;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte opony.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, samodzielnie, własnym transportem
i na własny koszt dostarczają do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z robót budowlanych
i remontowych prowadzonych samodzielnie;
2) przeterminowane leki i chemikalia;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) odpady zielone, jeżeli nie są kompostowane;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zużyte opony.
3. Odpady są odbierane z nieruchomości w 5 frakcjach:
1) odpady opakowaniowe lekkie, w skład których wchodzą; papier, tworzywa sztuczne,
metal i opakowania wielomateriałowe;
2) szkło;
3) zmieszane odpady komunalne;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony.
4. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są z każdej nieruchomości zamieszkałej
i niezamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Zębowice w ilości wytworzonej na
danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Odpady wymienione w ust. 2 odbierane są od każdego właściciela nieruchomości
zamieszkałej i niezamieszkałej z terenu Gminy Zębowice w ilości wytworzonej na danej
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony przez Gminę w drodze
przetargu oraz prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie będą
one poddane segregacji zgodnej z założeniami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Zębowice.
§ 2.
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z terenu nieruchomości z następującą
częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.
2. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odbierane są z terenu nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,
b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,
b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,
b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni.
3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych w sezonie letnim (tj. od
15 kwietnia do 15 października), nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w sezonie
zimowym (tj. od 16 października do 14 kwietnia), nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
2) w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich dopuszcza się kompostowanie
i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne
potrzeby;
3) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie razem z
odpadami zmieszanymi.
4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości dwa razy w roku przez firmę
wywozową.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dwa razy w roku przez firmę wywozową.
6. Zużyte baterie i akumulatory odbierane są w ramach mobilnego Punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych dwa razy w roku przez firmę wywozową.
7. Przeterminowane leki i chemikalia odbierane jest w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dwa razy w roku przez firmę wywozową.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jeden raz w roku przez firmę wywozową.
9. Odpady wymienione w §1 ust. 2 przyjmowane będą także na bieżąco przez stacjonarny
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Informację o lokalizacji oraz
godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina poda do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Gminy Zębowice. Informacja ta zamieszczana będzie także na ulotce
z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
10. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem częstotliwości
określonej w ust. 1 – 8, określa firma wywozowa w uzgodnieniu z Gminą.
11. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych jest:
1) dostarczany każdemu właścicielowi nieruchomości przez firmę wywozową,
2) publikowany na stronie internetowej gminy;
3) do pobrania w Urzędzie Gminy Zębowice.
§ 3.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu
gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4.
Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w siedzibie Urzędu
Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, osobiście, telefonicznie, pisemnie
lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres ug@zebowice.pl w terminie 7 dni od
daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 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.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr……………………….

Rady Gminy Zębowice
z dnia ……………………………………

Podjęcie nowej uchwały 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 jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego
2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Nowe
przepisy ustawy zobowiązują gminy do:
1. zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych;
2. określenia trybu i sposobu zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Wprowadzone zmiany dają gminom możliwość:
1. zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z 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; w
przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne może być rzadsza;
2. ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym nowa uchwała określa tryb i sposób zgłaszania przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych została
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Natomiast w trosce o stan środowiska, a w szczególności o zapobieganie powstawaniu
dzikich wysypisk śmieci przedmiotowa uchwała nie ogranicza ilości odpadów zielonych,
zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała ta mając na uwadze stabilność finansową systemu korzysta także z możliwości
przewidzianych dla gmin wiejskich w zakresie częstotliwości odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz bioodpadów.

