
UCHWAŁA NR XVII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opols. 2019 poz. 3460) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w workach na 
odpady/pojemnikach, należy poddać selektywnej zbiórce mającej na celu oddzielne gromadzenie 
następujących rodzajów odpadów:

1) papieru – w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;

2) szkła – w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) metali – w tym odpadów opakowaniowych z metali;

4) tworzyw sztucznych – w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych;

5) bioodpadów;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) zużytych opon;

11) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

13) odpadów tekstyliów i odzieży;

14) odpadów niebezpiecznych.”,

b) ust.  3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi 
w ust. 2 powyżej, należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady te 
należy umieszczać w odrębnych, przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru 
czarnego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której wchodzą odpady ze 
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w workach koloru zielonego oznaczonych 
napisem "Szkło". Jeżeli frakcję odpadów zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło 
bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe 
w workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło kolorowe". Szkło bezbarwne i szkło kolorowe 
można dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub 
do pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych w każdej miejscowości gminy.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyselekcjonowaną frakcję bioodpadów należy zbierać w pojemnikach koloru brązowego 
oznaczonych napisem "Bio" lub dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zużyte baterie właściciel nieruchomości dostarcza do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim 
w Prószkowie lub do Gminnych Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w każdej miejscowości gminy 
własnym środkiem transportu, bądź dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
własnym środkiem transportu lub do podmiotu obowiązanego do ich odbioru na podstawie przepisów 
odrębnych.”,

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z nieruchomości poprzez 
oddanie podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych lub podczas zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wyłonionego przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub dostarcza do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. Drobny zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (np. żarówki, tonery, płyty CD, telefony) właściciel nieruchomości może dostarczyć do 
Gminnych Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w każdej miejscowości gminy.”,

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Wyselekcjonowaną frakcję bioodpadów można poddać procesowi kompostowania w przydomowym 
kompostowniku z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.”,

h) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek właściciel 
nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem 
transportu;”.

2) W § 3:

a) dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

„18. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów tekstyliów i odzieży właściciel nieruchomości dostarcza do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu;”,

b) dodaje się ust. 19 w brzmieniu:

„19. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów niebezpiecznych właściciel nieruchomości dostarcza do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu;”,
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c) dodaje się ust. 20 w brzmieniu:

„20. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne należy gromadzić w koszach 
na odpady.”,

d) dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Na drogach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.”.

3) W § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 
służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po 
wysegregowaniu frakcji oraz w pojemniki służące do zbierania bioodpadów o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych 
w § 7 poniżej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki służące do 
gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 do 
pkt 4 niniejszej uchwały o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 7 poniżej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania bioodpadów oraz w dostateczną ilość 
worków służącą do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych o pojemności 
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad 
wymienionych w § 7 poniżej.”.

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych:

1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po wysegregowaniu frakcji 
o minimalnej pojemności 120 l;

2) pojemniki na bioodpady o minimalnej pojemności 120 l;

3) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 
3 ust. 2 pkt 1 do pkt 4 niniejszej uchwały o minimalnej pojemności 120 l;

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 15 l.”;

5) W § 8 ust. 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem "Bio" do zbierania bioodpadów,”,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pojemnik koloru czarnego oznaczony napisem "Odpady zmieszane" do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.”.

Id: F47E218D-F2AC-4568-8E62-EF908A5022EE. Podpisany Strona 3



6) W § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przynajmniej raz na kwartał miejsca gromadzenia odpadów należy uporządkować, przeprowadzić 
dezynsekcję i deratyzację.”;

7) W § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych 
obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przez umieszczanie odpadów 
w pojemnikach, workach lub dostarczanie własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, pojemników typu „dzwon” w przypadku frakcji szkła oraz gminnych punktów 
elektroodpadów w przypadku drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane w sposób 
selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady 
umieszczane w pojemnikach/workach odbierane będą z terenów nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych oraz nie rzadziej 
niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 
listopada do marca dla budynków wielolokalowych.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Bioodpady, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 
tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie 
od listopada do marca dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień 
w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do 
marca dla budynków wielolokalowych.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, 
metale i tworzywa sztuczne, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 
cztery tygodnie.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: szkło 
kolorowe i bezbarwne, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 
osiem tygodni.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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