
 

 

UCHWAŁA NR XI/148/20 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)1)  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r., w „sprawie określenia 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ”§ 3, otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, 

służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 

pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn. 

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów 

komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż co 

cztery tygodnie, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 31 października włącznie - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. 

3. Selektywnie zebrane odpady z: metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku (kubeł, worek) do selektywnej zbiórki 

odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż co cztery tygodnie – pojemnik (kubeł. worek) odpowiednio 

oznakowany – kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. 

4. Selektywnie zebrane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku (kubeł, worek) do selektywnej 

zbiórki odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż co cztery tygodnie – pojemnik (kubeł. worek) 

odpowiednio oznakowany – kolor niebieski z napisem „Papier” .  

                                                      
1) (Dz. U. 2019, poz. 1579) (Dz. U. 2020, poz. 150) (Dz. U. 2020, poz. 284) (Dz. U. 2020, poz. 875) 
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5. Selektywnie zebrane odpady ze odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

gromadzone w odpowiednim pojemniku (kubeł, worek) do selektywnej zbiórki odbierane są 

z nieruchomości nie rzadziej niż co cztery tygodnie – pojemnik (kubeł. worek) odpowiednio oznakowany 

kolor zielony z napisem „Szkło”. 

6. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów 

odbierane są z nieruchomości zamieszkałych przez gminę nie rzadziej niż co cztery tygodnie Jednakże 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października włącznie – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie– pojemniki 

odpowiednio oznakowane kolor brązowy z napisem „Bio”.  

7. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-3, gmina podaje do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Olsztyn oraz w lokalnej gazecie. 

8. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy do roku, wiosną i jesienią, zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Olsztyn oraz w lokalnej gazecie. 

9. Odpady komunalne, pochodzące z selektywnej zbiórki, obejmującej zbieranie odpadu frakcji: popioły 

z palenisk domowych odbierane będą nie rzadziej niż co cztery tygodnie.  

10. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w kontener 

o pojemności co najmniej 2 m³ lub inne pojemniki – kubły (big-bagi) o takiej samej pojemności na gruz 

budowlano-rozbiórkowy. Zasady podstawiania w/w kontenerów określi Urząd Gminy Olsztyn. 

11. Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać każdorazowy przypadek nieodebrania odpadów komunalnych lub 

ich częściowego odbioru z nieruchomości przez Wykonawcę: 

᠆ telefonicznie – pod nr tel. 34/3285-077 

᠆ drogą mailową – sekretariat@olsztyn-jurajski.pl             

᠆ za pośrednictwem sołtysów do Urzędu Gminy Olsztyn 

᠆ a także do Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych (dane teleadresowe podane są na 

pojemnikach na odpady)”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  i wchodzi w życie 

z dniem 1.08.2020 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Konieczny 
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