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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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UCHWAŁA NR XXXV/242/2017
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez gminę
Gorzów Śląski:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;
3) szkło;
4) odpady ulegające biodegradacji;
5) odpady komunalne pozostałe po segregacji;
6) płyty kompaktowe CD/DVD;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
12) odpady zielone;
13) odpady z tworzyw sztucznych nie opakowaniowe;
14) odpady ze styropianu;
15) folia budowlana;
16) odzież i tekstylia;
17) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki,
kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna
i opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry
rtęciowe).
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§ 2.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gorzów Śląski
świadczy następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych;
2) odbiór z przeznaczonych do tego celu pojemników odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 pkt 1-5,
oraz odpadów zmieszanych;
3) odbiór odpadów, o których mowa § 1 pkt 8-10, sprzed nieruchomości;
4) przyjęcie odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1-4 i 6-17, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanym dalej PSZOK;
5) przyjęcie przeterminowanych leków w aptekach i punktach aptecznych, które zobowiązały się do zbiórki
tej frakcji odpadów;
6) przyjęcie zużytych baterii i akumulatorów w obiektach użyteczności publicznej oraz w punktach
handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów
które zobowiązały się do zbiórki tej frakcji odpadów.
2. Podstawą określenia ilości i wielkości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych są zapisy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz zapotrzebowanie składane
przez właściciela nieruchomości.
3. Wykaz aptek i punktów aptecznych, które przyjmują przeterminowane leki, a także obiektów użyteczności
publicznej oraz w punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany
baterii lub akumulatorów znajduje się na stronie internetowej gminy Gorzów Śląski pod adresem
www.gorzowslaski.pl.
4. Zebrane selektywnie odpady, o których mowa w § 1, oraz odpady zmieszane, są odbierane lub
przyjmowane w każdej ilości, z wyjątkiem odpadów, o których mowa w § 1 pkt 11.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne są przyjmowane w PSZOK w ilości
nieprzekraczającej 2 Mg na nieruchomość w ciągu roku.
§ 3.1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się z częstotliwością
nie rzadszą niż:
1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) papier – raz na tydzień,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – raz na tydzień,
c) szkło – raz na miesiąc,
d) odpady ulegające biodegradacji – raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, a w okresie od
listopada do marca – raz na dwa tygodnie,
e) odpady komunalne pozostałe po segregacji – raz na tydzień,
f) odpady zmieszane – raz na tydzień,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku,
i) zużyte opony – raz na pół roku;
2) z zabudowy jednorodzinnej:
a) papier – raz na miesiąc,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – raz na miesiąc,
c) szkło raz na trzy miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w okresie
od listopada do marca – raz na miesiąc,
e) odpady komunalne pozostałe po segregacji – raz na miesiąc,
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f) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w okresie od listopada
do marca – raz na miesiąc,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku,
i) zużyte opony – raz na pół roku.
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbywa się, w dwóch
wariantach częstotliwości:
1) wariant pierwszy:
a) papier – raz na miesiąc,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – raz na miesiąc,
c) szkło – raz na trzy miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w okresie
od listopada do marca – raz na miesiąc,
e) odpady komunalne pozostałe po segregacji – raz na miesiąc,
f) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w okresie od listopada
do marca – raz na miesiąc,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku,
i) zużyte opony – raz na pół roku;
2) wariant drugi:
a) papier – raz na tydzień,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – raz na tydzień,
c) szkło – raz na miesiąc,
d) odpady ulegające biodegradacji – raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, a w okresie od
listopada do marca – raz na dwa tygodnie,
e) odpady komunalne pozostałe po segregacji – raz na tydzień,
f) odpady zmieszane – raz na tydzień,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku,
i) zużyte opony – raz na pół roku.
3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej deklaruje wybór wariantu częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych na odpowiednim druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, częstotliwość odbierania
odpadów ulegających biodegradacji oraz zmieszanych położonych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi w okresie od kwietnia do października powinna być nie rzadsza niż raz na tydzień,
natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
5. Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, odbiór odpadów komunalnych
odbywa się z częstotliwością określoną w § 3 ust. 1 pkt 2.
§ 4.1. W gminie Gorzów Śląski PSZOK jest zlokalizowany w Krzyżanowicach przy Składowisku Odpadów
Komunalnych.
2. PSZOK jest czynny w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz w drugą
i czwartą sobotę miesiąca od godziny 9:00 do 13:00.
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3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w gminie
Gorzów Śląski, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
odpady z utrzymania czystości od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.
4. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach
lub workach, zawierających informację o rodzaju odpadu, a w szczególności:
1) odpady biodegradowalne kuchenne powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach lub szczelnych
workach biodegradowalnych;
2) odpady niebezpieczne tj. smary, oleje, farby, rozpuszczalniki oraz inne w stanie ciekłym powinny być
dostarczane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach.
6. Długość odpadów zielonych np.: gałęzi, przekazywanych do PSZOK nie powinna przekraczać 0,5 m.
7. Przyjęcia odpadów komunalnych w PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, po uzyskaniu
od przekazującego odpady, informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone oraz
po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
8. Przyjęcie odpadów jest potwierdzane na formularzu przyjęcia odpadów którego wzór jest określony
w załączniku nr 1 do uchwały.
9. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po PSZOK;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia;
3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 5. Ustala się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego PSZOK:
1) w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski, właściciel
nieruchomości przesyła w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub
elektronicznej na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim um@gorzowslaski.pl.
Informacja może być przekazywana również w formie ustnej lub telefonicznej poprzez wpisanie do protokołu;
2) zgłoszenie obejmuje adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, ustalenia merytoryczne
o niewłaściwym sposobie świadczenia usług;
3) wszystkie reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.
W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący
reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.
4) Odpowiedź na złożoną reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że
składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 7. Uchyla się uchwałę nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałę nr XX/140/2016 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady
Artur Kajkowski
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Załącznik do uchwały nr XXXV/242/2017
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 25 października 2017 r.
Formularz przyjęcia odpadów
Osoba przekazująca odpady
Imię Nazwisko
Adres
Przekazanie odpadów
Data przyjęcia odpadów
Grupa odpadów
Kod odpadu
Ilość odpadów kg/szt.
Data i podpis przyjmującego odpady

Nr:

Data i podpis przekazującego odpady

