
 

 

UCHWAŁA NR XVII/167/2020 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 2a oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;  

2) odpady selektywnie zbierane: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe i bioodpady; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- oraz odpady komunalne wymienione w § 4 ust. 1, które zbierane będą w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, nie rzadziej niż raz na tydzień, 

w ten sam dzień tygodnia. 

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbierane  

są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na miesiąc, uwzględniając potrzeby 

właścicieli nieruchomości; 

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

a) raz na tydzień w okresie w od 1 kwietnia do 31 października, 

b) raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca; 
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3) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych cztery 

razy w roku. 

§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w zamian za uiszczoną za dany 

miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne 

wymienione § 2 pkt 2 oraz odpady powstałe w gospodarstwie domowym: urządzenia zawierające freony, 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające składniki, przeterminowane leki, chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia, odzież. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do PSZOK przez ich 

wytwórców. 

3. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały  

one w gospodarstwie domowym. 

4. Adres i godziny otwarcia PSZOK udostępniane są na stronie internetowej www.olesnica.pl. 

5. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w PSZOK, 

umieszczany jest wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

zgłosić pisemnie bądź telefonicznie do Urzędu Miasta Oleśnicy. 

2. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

2) datę wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług; 

3) opis niewłaściwego świadczenia usług. 

3. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług należy dokonać w terminie 3 dni od daty wystąpienia 

nieprawidłowości. 

§ 6. 1. Odbieranie odpadów o których mowa w § 2, odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy. 

2. Odpady komunalne, posegregowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy”, będą traktowane jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

3. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w § 2, które zostały: 

1) wystawione przed posesję; 

2) zgromadzone w miejscach służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych. 

4. Odpady komunalne wymienione w § 2 zgromadzone w innych miejscach niż określone ust. 3, 

do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem specjalistycznym odbierającym te odpady, nie podlegają 

odbiorowi. 

§ 7. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Oleśnica,  

na czas trwania umowy wyposaży właścicieli nieruchomości i ustawi w miejscach gromadzenia odpadów 

niezbędne pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki lub worki  

na selektywnie zebrane odpady oraz będzie  utrzymywał pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XXII/179/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

z terenu Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 3440), zmieniona uchwałą nr III/20/2018 

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., 

poz. 377). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

A. Chrzanowski 
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