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. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem częstotliwości
określonej w ust. 1 – 8, określa firma wywozowa w uzgodnieniu z Gminą.
10. 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.
1. 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.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej
Zbiórki określa regulamin PSZOK stanowiący załącznik do uchwały.
§ 4.
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.
§ 5.
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.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 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.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik do uchwały nr …………
Rady Gminy Zębowice
z dnia ……………………….……

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W ZĘBOWICACH
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Zębowicach, zwanego dalej PSZOK.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
4. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
5. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt.
6. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane
odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Zębowice oraz osoby świadczące usługi transportu
odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli tych nieruchomości.
Ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego
tożsamość, dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Zębowice za poprzedni miesiąc kalendarzowy oraz
wypełnieniu formularza przyjęcia odpadów.
7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
- we wtorek i czwartek od godz.14.00 do godz. 18:00,
- w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 12:00.
8. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
b) przeterminowane chemikalia np. farby, tusze, oleje, rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, nawozy sztuczne itp. i opakowania po chemikaliach,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) świetlówki,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) zużyte opony,
h) odpady zielone,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
9. PSZOK nie przyjmuje:
a) szyb samochodowych,
b) części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
c) odpadów zawierających azbest,
d) odpadów, których nie można zidentyfikować, w szczególności chemikaliów bez
możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
e) odpadów w uszkodzonych opakowaniach, jeżeli uszkodzenie powoduje wyciekanie
lub wysypywanie się zawartości,
f) odpadów tlących się,
g) odpadów w ilościach masowych, wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej,

h) odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowe
(np. chemikaliów nietypowych dla prac domowych, soli chemicznych, odczynników
chemicznych z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych),
i) zmieszanych odpadów komunalnych.
10. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
11. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
12. Osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela
nieruchomości zobowiązane są posiadać upoważnienie dla transportującego stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
13. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Wójt
Gminy Zębowice. Dane będą przetwarzane wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki
odpadów problemowych od właścicieli nieruchomości i mogą być udostępnione innym
podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących
odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich
danych i ich poprawienia.
14. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu. Obsługa wskazuje
osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym należy je umieścić.
15. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć pojemnik
z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożonym formularzem.
16. Powyższe zasady, za wyjątkiem pkt.7 i 8, dotyczą także funkcjonowania mobilnych
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie naszej
gminy. Dla tych punktów miejsce ich posadowienia, rodzaj przyjmowanych odpadów oraz
dni i godziny otwarcia określone są w harmonogramie zbiórki odpadów na dany rok.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

PRZYJĘCIE ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
A. Przekazujący odpady
1. Rodzaj podmiotu
2. Rodzaj nieruchomości

□ Właściciel nieruchomości
□ nieruchomość zamieszkała

□ Wykonujący usługę transportu
□ nieruchomość niezamieszkała

B. Dane przekazującego odpady
3. Imię i nazwisko/Pełna nazwa

4. PESEL/NIP i REGON

B.1. Adres zamieszkania/adres siedziby
5. Kraj

6. Województwo

7. Gmina

8. Ulica

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

B.2. Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady
11. Miejscowość

12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu

C. Dane świadczącego usługę transportu odpadów
15. Imię i nazwisko/Pełna nazwa*

* dotyczy firm

16. PESEL/NIP i REGON*

* dotyczy firm

C.1. Adres zamieszkania/adres siedziby
17. Kraj

18. Województwo

19. Gmina

20. Ulica

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

D. Dostarczone odpady

szacunkowa (masa, objętość, ilość)*

przeterminowane leki i opakowania po lekach
przeterminowane chemikalia np. farby, tusze, oleje,
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy
sztuczne itp. i opakowania po chemikaliach
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
świetlówki
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady zielone
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne
*proszę wskazać jednostkę np. szt., m3, kg
E. Podpis składającego formularz

….……………….

………………….…………

(miejscowość i data)

( podpis składającego formularz)

F. Adnotacje PSZOK
Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady

Adnotacje
Imię i nazwisko pracownika PSZOK

data………………………………podpis…………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Zębowice, dnia ………..………………………… r.
UPOWAŻNIENIE DLA TRANSPORTUJĄCEGO
Ja, niżej podpisany
imię: ……………………………………………. nazwisko: ……………………………………………
PESEL: …………………………………………..
zamieszkały: ul. ……………………………………………… nr domu ………… nr lokalu ……….….
miejscowość: ………………………………………………… kod pocztowy: …...….. - ……….……...
upoważniam
imię nazwisko/nazwa firmy:: …………………………………….……………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………...……….
PESEL: ………………………………………..
NIP**…………………………………………….
zamieszkały: ul. …………………………..……………… nr domu ……..…… nr lokalu …………….
miejscowość: ………………………………………..…… kod pocztowy: ……….…… - …………….
do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów wytworzonych na
nieruchomości położonej w Gminie Zębowice, w miejscowości…………………………………….
przy ul. ………………………………………….…… nr domu…….…..… nr lokalu…………………,
której jestem:
właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, najemcą/dzierżawcą,
inne……………………………………………………………………………….. *.

……………………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
**dotyczy firm

Uzasadnienie do Uchwały Nr……………………….

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

Rada Gminy Zębowice dnia 23 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę 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, która zastąpiła uchwałę w tej samej sprawie dostosowując ja do zapisów
wynikających ze zmiany 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.
Uchwałą tą Rada Gminy Zębowice określiła:
1. 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 częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
2. tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwała ta została
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W trosce o stan środowiska, a w szczególności o zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk
śmieci, przedmiotowa uchwała nie ograniczyła 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.
Rada Gminy Zębowice mając na uwadze stabilność finansową systemu skorzystała także
z możliwości przewidzianych dla gmin wiejskich w zakresie częstotliwości odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów.
Wszystkie przyjęte zapisy uchwały z dnia 23 czerwca 2016 roku są prawidłowe i nie są
przedmiotem procedowanej zmiany. Przedmiotowa uchwała uszczegóławia jedynie, poprzez
określenie regulaminu jego funkcjonowania, sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który powstanie na terenie naszej gminy. Na
terenie Gminy Zębowice, do tej pory z powodzeniem funkcjonują mobilne punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustawiane w terminach wyznaczonych
w harmonogramie, w czterech miejscowościach gminy. Zapewniają one odbiór wszystkich
rodzajów odpadów przewidzianych ustawą, a jednocześnie ułatwiają dostęp mieszkańców do
tej usługi. Jednakże, ponieważ utworzenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest wymogiem ustawowym,
w przedmiotowej uchwale należy określić sposób świadczenia usług przez ten punkt.
Mając na uwadze spójność przepisów w pkt. 16 regulaminu określono także zasady
funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

