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UCHWAŁA NR XIII/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września, 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tytułem uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina Paczków świadczy na swoim terenie następujące usługi:
1) odbiera odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;
2) odbiera odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące papier i tekturę, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, metale, odpady opakowaniowe ze szkła – w każdej ilości;
3) opróżnia pojemniki służące do zbiórki popiołu i żużla w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego
roku - w każdej ilości;
4) zbiera odpady wielkogabarytowe w ramach akcji wystawka – w każdej ilości;
5) zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w ramach akcji wystawka- w każdej ilości;
6) odbiera ze wskazanych przez Gminę Paczków aptek przeterminowane leki – w każdej ilości.
§ 2.1. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne będą odbierane z terenu Gminy Paczków od właścicieli
nieruchomości z częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny tj. wyselekcjonowane odpady papierowe: opakowania, gazety,
książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione
z nich opakowania odbierane będą z częstotliwością:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych w rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Paczków - dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy - nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 2164

3. Odpady zbierane w sposób selektywny, tj.: tworzywa sztuczne, puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po żywności (w tym po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe
zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, - puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku, sokach
i napojach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych odbierane będą z częstotliwością:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych w rozumieniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Paczków - dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy - nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Zbiórka odpadów wyselekcjonowanych papieru i tworzyw sztucznych odbywać się będzie w zabudowie
wielorodzinnej do pojemników ustawionych w gniazdach, a w zabudowie jednorodzinnej do worków lub
oddzielnych pojemników.
5. Zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła zbieranych w sposób selektywny odbywać się będzie
do pojemników ustawionych w gniazdach na terenie miasta i gminy. Opróżnianie pojemników odbywać się
będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
6. Zbiórka popiołu i żużla odbywać się będzie do pojemników w okresie grzewczym, tj. od 1 października
do 30 kwietnia każdego roku. Opróżnianie pojemników będzie odbywać się raz na miesiąc.
7. Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w ramach tzw. „wystawki” dwa razy w roku, oraz mogą być
przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
8. Odpady komunalne niebezpieczne, tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony zbierane
będą metodą „wystawki” dwa razy w roku oraz będą przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów.
9. Przeterminowane leki zbierane będą we wskazanych przez gminę aptekach.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą nieodpłatnie przez punkt selektywnej zbiórki odpadów.
§ 3. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać
nieodpłatanie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) chemikalia i opakowania;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
§ 4.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić fakt niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
2. Okoliczności określone w ust. 1 należy zgłosić niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie
w jednej z poniższych form:
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1) pisemnej;
2) mailowej na adres: umig@paczkow.pl;
3) ustnej do protokołu.
3. Zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu
do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usług. Zgłoszenie wniesione
pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który
go sporządził.
4. Jeżeli w zgłoszeniu nie wskazano adresu zgłaszającego, zgłoszenie pozastawia się bez rozpoznania.
5. Zgłoszenia rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku
zgłoszeń szczególnie skomplikowanych wymagających dodatkowego wyjaśnienia zgłaszający zostanie
poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.
6. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej zostało dokonane, chyba,
że zgłaszający określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź.
§ 5.1. Odpady komunalne zebrane selektywnie oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz
oddawane w zorganizowanych zbiórkach można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w wyznaczonych dniach
i godzinach określonych przez Gminę i podanych do publicznej wiadomości.
3. Rodzaje odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa załącznik do uchwały.
4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.
5. Przyjęcie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów następuje na koszt dostarczającego.
Przyjęcie odpadów komunalnych do PSZOK następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Paczków.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
nr XXVIII/242/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz uchwała nr XI/65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz
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Załącznik
do uchwały nr XIII/83/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 1 października 2015 r.
RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Kod
odpadu
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 27*
20 01 28
20 01 32
20 01 33*

20 01 34
20 01 35*

20 01 36

Rodzaj odpadu
Papier i tektura
Szkło
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odzież
Tekstylia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 0133
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

20 01 38
20 01 39

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
Tworzywa sztuczne

20 01 40
20 02 01
20 02 02
20 03 07

Metale
Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów
i parków
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Wielkogabarytowe - meble

20 03 07
16 01 03

Wielkogabarytowe z metalu
Opony

Charakterystyka
Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi,
reklamówki papierowe
opakowania szklane bez zawartości
odpady niezawierające odpadów mięsnych

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe,
niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory,
kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne
z wyświetlaczem LCD lub plazmowym
pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do
szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny
do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne,
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie
zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia
kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające
substancji niebezpiecznych
drewno niemalowane, niezanieczyszczone
tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, niezawierające
ceramiki, szkła, metalu, gumy
części roślin z ogrodów i parków
gleba i ziemia niezanieczyszczone
meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki
z tworzyw sztucznych
grzejniki, felgi, wanny żeliwne
opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
Inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin
I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne
i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
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odpady mineralne niezanieczyszczone

płytki CD, DVD
oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne
i syntetyczne
opakowania po substancjach niebezpiecznych

opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

