DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 24 lipca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 2212

Data: 2018-07-24 14:05:37

UCHWAŁA NR XLI/381/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie określenia 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.1)) po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się ilość, rodzaj oraz częstotliwość odbioru odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości
zamieszkałych:
1) odpady komunalne zbierane i selekcjonowane na terenie nieruchomości dzieli się na następujące grupy
ze względu na sposób selekcji i częstotliwość odbioru:
a) odpady zmieszane, pozostałości z selektywnego zbierania odpadów i popiół oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - odbierane nie rzadziej
niż dwa razy w tygodniu w przypadku budynków wielolokalowych na terenie miasta oraz nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie w przypadku budynków jednorodzinnych na terenie całej gminy i budynków
wielolokalowych na terenach sołectw,
b) odpady z metali, tworzyw sztucznych, papieru oraz opakowania wielomateriałowe - odbierane nie
rzadziej niż raz na tydzień w przypadku budynków wielolokalowych na terenie miasta oraz nie rzadziej
niż raz na cztery tygodnie w przypadku budynków jednorodzinnych na terenie całej gminy i budynków
wielolokalowych na terenach sołectw,
c) odpady ze szkła - odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w przypadku budynków wielolokalowych
na terenie miasta oraz nie rzadziej niż raz na osiem tygodni w przypadku budynków jednorodzinnych
na terenie całej gminy i budynków wielolokalowych na terenach sołectw,
d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbierane, co najmniej dwa razy
w roku, zgodnie z harmonogramem;
2) odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem
odbioru, podanym do publicznej wiadomości.
2. Nieruchomość w zakresie obowiązku wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów musi:
1) przy selektywnym zbieraniu odpadów być wyposażona w pojemniki na odpady komunalne na:
a) pozostałości z selektywnego zbierania odpadów i popiołu,
b) metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
1)
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Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 2212

c) szkło,
d) papier,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
2) w razie braku selektywnego zbierania odpadów być wyposażona - w pojemniki na odpady zmieszane.
§ 2.1. Ustala się rodzaje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie przyjmowanych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) papier;
2) szkło i opakowania wielomateriałowe;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
6) odpady zielone;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyte opony;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady selektywnie zebrane, z nieruchomości
objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach:
1) zużyte opony - 4 sztuki od mieszkańca w ciągu roku;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg od mieszkańca w ciągu roku;
3) odpady zielone - 480 litrów od nieruchomości w ciągu miesiąca;
4) pozostałe odpady wymienione w ust. 1 - w każdej ilości.
3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się na koszt dostarczającego.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty we wtorki i czwartki w godzinach od 900 do 1700,
środy i piątki od 700 do 1500 oraz w soboty w godzinach od 800 do godz. 1500.
5. Przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się zgodnie
z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiącym odrębny dokument.
§ 3.1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego osobiście lub
telefonicznie na nr 77 40 40 315 lub 77 40 40 307 lub pocztą elektroniczną na adres email: um@grodkow.pl,
podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie.
2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 2 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego
wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń”, a uwagi niezwłocznie przekazane przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub do prowadzącego Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących świadczonych usług.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska

