
 

 

UCHWAŁA NR XLI/654/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948 z 2017 r. poz. 730) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920), Rada Miejska  

w Prudniku po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, uchwala, 

co następuje: 

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

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prudnik i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o odpadach komunalnych: 

1) z papieru – należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) ze szkła - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

3) z metali i tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

§ 2.1. Ustala się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: 

1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości; 

2) odpady komunale zebrane selektywnie, w tym: 

a) papier - w każdej ilości, 

b) metale i tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

c) szkło - w każdej ilości, 

d) popiół - w każdej ilości, 

e) odpady zielone - w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 1 pojemnik  

o pojemności 120 litrów cztery razy w miesiącu. 
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2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) zebranych selektywnie: 

- papieru - jeden raz na dwa tygodnie, 

- metali i tworzyw sztucznych - jeden raz na dwa tygodnie, 

- popiołu w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc i w okresie od 1 maja  

do 30 września - jeden raz w czerwcu i jeden raz w sierpniu, 

b) zmieszanych - nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) zebranych selektywnie: 

- papieru - jeden raz na dwa tygodnie, 

- szkła - jeden raz na dwa tygodnie, 

- metalu i tworzyw sztucznych - jeden raz na dwa tygodnie, 

- popiołu w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc i w okresie od 1 maja  

do 30 września - jeden raz w czerwcu i jeden raz w sierpniu, 

- zielonych od 1 kwietnia do 30 listopada – 1 pojemnik o pojemności 120 litrów cztery razy w miesiącu, 

b) zmieszanych - jeden raz na dwa tygodnie; 

3) niezamieszkałych: 

a) zebranych selektywnie: 

- papieru - jeden raz na miesiąc, 

- szkła - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

- metalu i tworzyw sztucznych - jeden raz na miesiąc, 

- popiołu - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

- biodegradowalnych z wyłączeniem zielonych - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela 

nieruchomości, 

- zielonych - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

b) zmieszanych - minimum jeden raz na miesiąc. 

3. Nieruchomości wyposaża się: 

1) w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do zbiórki: 

a) zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych obejmujących papier, 

c) selektywnie zebranych odpadów komunalnych obejmujących metal i tworzywa sztuczne, 

d) selektywnie zebranego popiołu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbiórki: 

a) zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) selektywnie zebranego popiołu, 

c) selektywnie zebranych odpadów zielonych; 

3) w zabudowie, o której mowa w pkt 1 i 2 

- 1 worek 30 litrowy na dwa tygodnie - do gromadzenia i przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z wyłączeniem odpadów zielonych. 
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4. Właścicielowi nieruchomości przysługują: 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) 1 worek 60 litrowy na miesiąc na osobę do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

obejmujących papier, 

b) 1 worek 60 litrowy na miesiąc na osobę do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

obejmujących metal i tworzywa sztuczne; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) 1 worek 120 litrowy jeden raz na dwa tygodnie - do 2 osób do gromadzenia selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych obejmujących papier, 

b) 1 worek 120 litrowy jeden raz na dwa tygodnie - do 2 osób do gromadzenia selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych obejmujących metal i tworzywa sztuczne, 

c) 1 worek 80 litrowy na miesiąc na selektywnie zebrane szkło. 

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiących 

odpad komunalny odbywa się w systemie akcyjnym: 

1) 1 raz na kwartał na terenie wsi Gminy Prudnik; 

2) 1 raz na miesiąc na terenie miasta Prudnika 

- w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie. 

6. Wykaz odpadów przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku 

i ich ilość określa załącznik do uchwały. 

7. Odpady komunalne posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik odbierane będą jako zmieszane odpady komunalne. 

§ 3. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w Prudniku zwany dalej „punktem”: 

1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego 

dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych 

odpadów, ich czystość oraz skład; 

3) punkt świadczy usługi: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada we wtorki, środy i piątki od 800 do 1600, w czwartki od 800 do 1700  

i w soboty od 800 do 1400, 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca od wtorku do piątku od 800 do 1600 oraz w ostatnią sobotę miesiąca 

w godzinach od 800 do 1400; 

4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku do uchwały; 

5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym druku. 

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 

usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 

zgłaszać w następujący sposób: 

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpadykomunalne@prudnik.pl, 

c) osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 lub telefonicznie - do protokołu; 
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2) zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 winno być złożone przez właściciela nieruchomości niezwłocznie 

po stwierdzeniu przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) zgłoszenie winno zawierać: 

a) rodzaj usługi, której dotyczy, 

b) adres nieruchomości, której dotyczy, 

c) dane kontaktowe właściciela nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXV/443/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 lipca 2017 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Zbigniew Kosiński 
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Załącznik do uchwały nr XLI/654/2017 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prudniku 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów 

[kg/nieruchomość/ 

rok/ 

w zabudowie 

jednorodzinnej lub 

lokal w zabudowie 

wielorodzinnej 

20 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, 

reklamówki papierowe 

b.o. 

20 01 02 Szkło Opakowania szklane bez zawartości opakowania b.o. 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

Odpady niezawierające odpadów mięsnych b.o. 

20 01 10 Odzież  

 

b.o. 

20 01 11 Tekstylia  

 

b.o. 

 

 

20 01 13* Rozpuszczalniki  

 

b.o. 

 

20 01 14* Kwasy  

 

b.o. 

20 01 15* Alkalia  

 

b.o. 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne  

 

b.o. 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, 

kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, 

termometry rtęciowe 

b.o. 

20 01 23* Urządzenia zawierające 

freony 

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 

zawierające freon 

b.o 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcza i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

 

 

b.o 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcza i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27* 

 

 

b.o 

20 01 32 Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 

 

 

b.o 

20 01 33* 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 

 

 

b.o. 
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20 01 34 Bateria i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 01 33 

 

 

b.o. 

20 01 35* Zużyte kompletne urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21  

i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, 

kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, 

urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD 

lub plazmowym 

b.o. 

20 01 36 Zużyte kompletne urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, 

mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty 

fotograficzne, telefony komórkowe i 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 

b.o. 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione 

w 20 01 37 

Drewno niemalowane, niezanieczyszczone b.o. 

20 01 39 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, 

niezawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy 

b.o. 

20 01 40 Metale  

 

b.o. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

z ogrodów i parków 

Części roślin z ogrodów i parków b.o. 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym 

kamienie 

Gleba i ziemia niezanieczyszczone b.o. 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Meble i inne odpady komunalne, które  

ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą 

być umieszczone w pojemnikach na odpady 

b.o. 

16 01 03 Opony Bez względu na rozmiar b.o. 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

Odpady mineralne niezanieczyszczone 500 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji 

Płytki CD, DVD b.o. 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe 

mineralne i syntetyczne 

b.o. 

15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zabezpieczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

Opakowania po substancjach niebezpiecznych b.o. 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17 

 

 

b.o. 
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