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Prószków, 26.06.2014

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie,
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 6
4 lipiec 2014 r., godz. 9.00
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XL sesji.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej (druk nr 371),
2) nadania nazwy ulicy (druk nr 372),
3) nadania nazwy ulicy (druk nr 373),
4) zmiany Uchwały nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca
2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (druk nr 374),
5) zmiany Uchwały nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca
2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (druk nr 375),
6) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 376),
7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (druk nr
377)
8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk
nr 378),
9) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 379),
10) zmian w budżecie gminy na rok 2014 (druk nr 380),
11) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 381),
12) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej (druk
nr 382).
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 383 i 384).
6. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr
XL/311/2014.
7. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr
XL/312/2014.
8. Pismo Starosty Opolskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu dotacji
udzielonych na rzecz ochrony zabytków.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/
Klaudia Lakwa

Druk nr 371
Projekt z dnia 06.06.2014 rok
WOR.0006.49.2014.GG

Uchwała Nr /……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0220 ha oznaczona jako działka nr 687
z ark.m. 6 obręb Prószków, gm. Prószków, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu
prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00076362/3 na rzecz Gminy Prószków.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
W sierpniu 2014 roku skończy się termin, na który została zawarta umowa dzierżawy działki
wymienionej w projekcie niniejszej uchwały. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się
z wnioskiem o kontynuację umowy dzierżawy W związku z ustawą o samorządzie gminnym
artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:
art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała
rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy

Ponieważ Burmistrz zamierza dalej wydzierżawić działkę na kolejne 3 lata temu samemu
dzierżawcy zatem zgoda Rady jest wymagana.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 372
Projekt z dnia 5.06.2014

WOR.0006.50.2014.ORM

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§ 1.

Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę nr 592/218

z km.2

obrębu Chrząszczyce

będącej

własnością Gminy Prószków określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: „Łąkowa”
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie nadania nazw ulicy

Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Chrząszczyce tereny
położone przy działce nr 592/218

stanowiącą drogę gminną

są terenami przeznaczonymi pod

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe wraz z usługami,
realizujący inwestycje budowlane

inwestorzy

powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z

meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości. Dlatego został złożony
wniosek przez mieszkańców o nadanie nowej nazwy ulicy : Łąkowa.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 373
Projekt z dnia 24.06.2014

WOR.0006.51..2014.ORM

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§ 1.

Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę nr 1439/73 z km.2 obrębu Źlinice będącej własnością
Gminy Prószków określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: „Krótka”
§ 2.

Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej Uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

UZASADNINIENIE
do uchwały w sprawie nadania nazw ulicy

Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Źlinice tereny położone
przy działce nr 1439/73 stanowiącą drogę gminną są terenami przeznaczonymi pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, oraz mieszkaniowe wraz z usługami, inwestorzy realizujący inwestycje
budowlane powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem
numeru porządkowego dla nieruchomości. Dlatego został złożony wniosek przez mieszkańców o
nadanie nowej nazwy ulicy : Krótka.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 374

Projekt z dnia 24.06.2014 rok
WOR.0006.52.2014.GG
Uchwała Nr
/……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala,
co następuje:
§1
Uchwałę Nr XL/311/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej zmienia się w sposób następujący: w § 1 po słowach „stanowiącej własność Gminy
Prószków” skreśla się słowo „nieodpłatnej” i wpisuje w to miejsce słowo „odpłatnej”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej została zakwestionowana przez organ
nadzoru. W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Prószkowie nie miała podstaw prawnych
do podjęcia regulacji przewidującej nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej
na gruntach Gminy Prószków na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa czy jst.
W związku z powyższym wymagana jest zmiana ww. uchwały w zakresie odpłatności.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 375
Projekt z dnia 24.06.2014 r.
WOR.0006.53.2014.GG
Uchwała Nr
/……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala,
co następuje:
§1
Uchwałę Nr XL/312/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej zmienia się w sposób następujący: w § 1 po słowach „stanowiącej własność Gminy
Prószków” skreśla się słowo „nieodpłatnej” i wpisuje w to miejsce słowo „odpłatnej”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej została zakwestionowana przez organ
nadzoru. W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Prószkowie nie miała podstaw prawnych
do podjęcia regulacji przewidującej nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej
na gruntach Gminy Prószków na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa czy jst.
W związku z powyższym wymagana jest zmiana ww. uchwały w zakresie odpłatności.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 376
Projekt z dnia 23.06.2014 rok
WOR.0006.54.2014.GG

Uchwała Nr /……./2014
RADY MIEJSKIEJ w PRÓSZKOWIE
z dnia …………… 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala,
co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Górkach, oznaczonej
numerami działek 1151/297, 1153/297, 1155/298 z arkusza mapy 4 o łącznej powierzchni
0,0436 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta
OP1O/00074378/4 z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę dojazdową do gruntów
rolnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Eugeniusz Kowaluk
ul. Kościuszki 3a/24
48-300 Nysa
Tel. 606296998
/-/

`

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowa położona w Górkach, oznaczona numerami działek 1151/297,
1153/297, 1155/298 z arkusza mapy 4 o łącznej powierzchni 0,0436 ha zajęta jest przez drogę
dojazdową do gruntów rolnych, w części utwardzona potłuczonym asfaltem podczas
przebudowy drogi wojewódzkiej w Górkach w latach 2008-2010. Skarb Państwa dokona
darowizny za zgodą Wojewody Opolskiego na rzecz Gminy Prószków ww. nieruchomość
na cele publiczne, tj. drogę dojazdową do pól.
W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 pkt. 9 lit a:
art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała
rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy

Ponieważ Burmistrz zamierza przejąć wyżej opisana nieruchomość zatem zgoda Rady jest
wymagana.
Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.55.2014.GG

Druk nr 377
PROJEKT uchwały z dnia 24.06.2014 r.
UCHWAŁA Nr /.............../2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ............................. 2014 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z
późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków",
w następującym brzmieniu:
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Prószków.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
2. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne powiadamia o tym gminę. Wówczas gmina nalicza wyższą stawkę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w
pojemnikach na odpady, należy poddać sortowaniu w celu rozdzielenia poszczególnych
rodzajów odpadów:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych,
8) papieru,

9)
10)
11)
12)
13)

szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych,
metali,
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.
4. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na odpady.
5. Wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych, odbierane przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez
gminę w drodze przetargu nadające się do odzysku takie jak: papier, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe oraz metale należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach umieszczonych na terenie nieruchomości oraz w workach w zakresie
świadczenia usług dodatkowych lub dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
6. Wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych, odbierane przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez
gminę w drodze przetargu nadające się do odzysku takie jak: szkło kolorowe i bezbarwne,
należy dostarczać
do ogólnodostępnych pojemników umieszczonych w miejscowościach na terenie gminy lub
dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
7. Meble i odpady wielkogabarytowe, właściciel nieruchomości gromadzi odrębnie i
dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem
transportu.
Meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane z terenu nieruchomości podczas zbiórki
odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez
gminę w drodze przetargu.
8. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe właściciel nieruchomości gromadzi
odrębnie i umieszcza w workach big bag lub kontenerach w zakresie świadczenia usług
dodatkowych. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe właściciel nieruchomości może
dostarczyć własnym środkiem transportu w ilości do 100 kg jednorazowo do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) właściciel
nieruchomości zwraca sprzedającemu produkt lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych własnym środkiem transportu.
10. Zużyte opony w ilości 4 sztuki od gospodarstwa raz na rok właściciel nieruchomości
dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem
transportu.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z
nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy
detalicznemu) 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 drodze przetargu lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych własnym środkiem transportu.
12. Zużyte baterie właściciel nieruchomości przekazuje placówkom handlowym
prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii lub dostarcza do specjalnego pojemnika w Urzędzie
Miejskim w Prószkowie własnym środkiem transportu.

13. Zużyte akumulatory właściciel nieruchomości przekazuje placówkom handlowym
prowadzącym sprzedaż detaliczną lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów
własnym środkiem transportu.
14. Przeterminowane leki właściciel nieruchomości przekazuje do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu lub do aptek prowadzących
zbiórkę przeterminowanych lekarstw.
15. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w
przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne
właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone właściciel nieruchomości może
dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem
transportu.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek
niezwłocznie po zaprzestaniu opadów uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni
chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego,
niestanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien
być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i
pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy
czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn
jego zastosowania.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, dotyczy również bezzwłocznego usuwania
nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, rynien, i innych części nieruchomości
przylegających do chodnika.
§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i
skanalizowanym, w sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody i odpadów w
szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i
wód.
2. Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach
publicznych.
3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddać
wyspecjalizowanym podmiotom.
§ 5. Właściciele nieruchomości, na których są piaskownice do zabaw dla dzieci
zobowiązani są do wymiany piasku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie
zagrażające zakażeniami chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami
odzwierzęcymi. Wymiana piasku powinna odbywać się przynajmniej raz w roku po sezonie
zimowym.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków i kontenerów przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych a także warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości oraz na drogach
publicznych przeznacza się pojemniki, kontenery i kosze na odpady oraz worki.
§ 7. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą
znormalizowane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l. oraz dodatkowo worki o
pojemności 120 l, kontenery o minimalnej pojemności 1,5 m3 i worki big- bag o minimalnej
pojemności 1 m3 .
2. Do gromadzenia szkła służą kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 ustawione
w miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Prószków.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są
kosze uliczne o minimalnej pojemności 15 l.
§ 8. 1. W przypadku lokali gastronomicznych oraz lokali handlowych wymagane jest
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady o pojemności
35l.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub w w workach
wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach lub właściwie opisanych
zgodnie z rodzajami odpadów, które są w danym pojemniku gromadzone:
a) pojemnik zielony lub napis "szkło kolorowe" - na pojemniku typu „dzwon” do
gromadzenia szkła kolorowego,
b) pojemnik biały lub napis "szkło bezbarwne " - na pojemniku typu „dzwon” do
gromadzenia szkła bezbarwnego,
c) pojemnik czarny z żółtą klapą lub napis "odpady opakowaniowe" - na pojemniku do
gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
d) worek wydany przez Urząd Miejski oznaczony nazwą przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę
w drodze przetargu do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych jako usługa dodatkowa
e) pojemnik czarny lub napis "odpady zmieszane" na pojemniku do gromadzenia
odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych
f) worek wydany przez Urząd Miejski oznaczony nazwą przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę
w drodze przetargu do gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji odpadów
komunalnych jako usługa dodatkowa
3. W przypadku opisywania pojemników, napisy na pojemnikach należy sporządzić
wielkimi, drukowanymi literami o wysokości minimum 10 cm i umieścić na przedniej,
zewnętrznej części pojemnika (nie na klapie).
§ 9. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być
zbierane do pojemników lub kontenerów estetycznych i szczelnych oraz worków, o
odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
2. Pojemniki, kontenery oraz worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach
łatwo dostępnych dla użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie
odbierania odpadów oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób
trzecich.
3. Zasady usytuowania pojemników, kontenerów oraz worków na odpady są
uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Przynajmniej raz na kwartał pojemniki na odpady komunalne należy umyć i
zdezynfekować. Mycia pojemników należy dokonać na utwardzonej powierzchni a

powstające ścieki należy odprowadzić do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości 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,
pojemnikach ogólnodostępnych, workach, kontenerach lub workach big bag lub dostarczanie
własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady komunalne
zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, umieszczane w pojemnikach oraz workach
odbierane będą z terenów nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3.Kontenery i worki „big bag” na odpady budowalne oraz rozbiórkowe będą usuwane z
obszaru nieruchomości w terminie uzgodnionym indywidualnie przez właściciela
nieruchomości z gminą Prószków
4. Odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych, powinny być usuwane z
obszaru nieruchomości systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu.
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje
odpadów: papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, . powinny być
usuwane z obszaru nieruchomości systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu
6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje
odpadów: szkło kolorowe i bezbarwne, powinny być usuwane z miejsc ogólnodostępnych na
terenie gminy Prószków zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiącu
7.Odpady komunalne ze strażnic straży pożarnej oraz świetlic wiejskich powinny być
usuwane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
8. Odpady komunalne z cmentarzy powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy.
9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości ze zbiornika
bezodpływowego z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi:
a) wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia,
b) zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych,
c) zanieczyszczenie sąsiednich nieruchomości,

d) wydobywanie się przykrego zapachu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
10. Nieczystości ciekłe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane
zgodnie z instrukcją dla danej przydomowej oczyszczalni.
§ 11. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery oraz
worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w
szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające
swobodny do nich dojazd.
§ 12. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić w formie oświadczenia
Burmistrzowi Prószkowa fakt posiadania i korzystania ze zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. Podejmowane działania będą miały na celu:
1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie,
2) zwiększenie poziomu odzysku i przygotowania do ponownego użycia
następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych
3) eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub
uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać
je na terenie swojej nieruchomości lub w odpowiednich kojcach. Ogrodzenie wokół
nieruchomości nie może umożliwiać zwierzęciu przedostanie się poza nie.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania nad
nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z terenu posesji.
4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania zwierząt we
właściwych warunkach sanitarnych tj. w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób
znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
5. Właściciel nieruchomości, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi ma obowiązek oznaczyć tabliczką ostrzegawczą bramę
lub furtkę wejściową na teren ogrodzonej posesji.
6. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy.
Psy o masie powyżej 20 kg mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego
zakładu utylizacji.
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na place zabaw.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa rolnego.
2. Chów drobiu oraz królików może się odbywać wyłącznie na działkach zabudowanych
budynkami wolnostojącymi.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do:
a) nie powodowania uciążliwości dla osób trzecich takich jak, hałas, odory oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
b) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie
c) usuwania odchodów zwierzęcych pozostawionych na ulicach, placach i w innych
miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 16. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są
nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz związane z
produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług
bytowych.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich maja obowiązek deratyzacji pomieszczeń,
w których prowadzona jest hodowla zwierząt.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani
są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości.
4. Ustala się terminy prowadzenia deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 31 marca,
2) w okresie jesiennym od 1 do 31 października.".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z 29 listopada
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.624).
§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r.
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/-/
mgr Andrzej Dąbrowski
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/-/
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Uzasadnienie:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1
stycznia 2012 r. nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwał dotyczących
gospodarowania przez gminy odpadami - w tym podstawowym i wyjściowym aktem jest
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, gminy i podmiotów
odbierających odpady, rodzaje odpadów, które właściciele nieruchomości muszą zbierać w
sposób selektywny oraz jak należy pozbywać się konkretnych frakcji odpadów.
Z powodu zbyt wysokiej ceny przedstawionej przez przedsiębiorców w złożonych
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
ofertach na świadczenie usługi
nieruchomości zachodzi konieczność zmodyfikowania i dokonania zmian w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w sposobie i częstotliwości świadczenia
usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
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UCHWAŁA Nr /.............../2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ............................. 2014 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z póżn. zm) oraz 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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbiera następujące rodzaje odpadów
komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) segregowane odpady komunalne tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne, metale,
b) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,
c) meble i odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
2) Odbierane będzie szkło bezbarwne i szkło kolorowe z kontenerów usytuowanych w
każdej miejscowości na terenie gminy Proszków, do których właściciel nieruchomości
własnym środkiem transportu dostarczy szkło kolorowe i szkło bezbarwne.
3) W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe,
b) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale
c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
d) meble i odpady wielkogabarytowe,
e) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
f) zużyte akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte opony,
i) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
j) odpady zielone.

4) Nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych. zbieranych w sposób selektywny obejmujące frakcje papier, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz w pojemniki do zbierania odpadów
pozostałych po segregacji odpadów komunalnych
2. Właściciele nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczają do PSZOK zebrane w
sposób selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza
harmonogramem oraz odpady niedobrane z terenu nieruchomości.
3. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określone zostaną w odrębnym Regulaminie
PSZOK.
§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. Odbiór odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych odbywać się będzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

z gospodarstw 1-2 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 120 l - 1 raz w miesiącu,
z gospodarstw 3-4 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 120 l - 2 razy w miesiącu,
z gospodarstw 5-8 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 240 l - 2 razu w miesiącu,
z gospodarstw 9-12 osobowych jeden pojemnik o pojemności 360 l - 2 razu w miesiącu,
z gospodarstw 13-16 osobowych dwa pojemniki o pojemności 240 l - 2 razu w miesiącu,
dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3), 4) i 5) proporcjonalnie do ilości osób

2. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujące frakcje:
1)

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie:
a) z gospodarstw 1-2 osobowego - jeden pojemnik o pojemności 120 l - raz w miesiącu,
b) z gospodarstw 3-6 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 240 l - raz w miesiącu,
c) z gospodarstw 7-10 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 360 l - raz w miesiącu
d) z gospodarstw 11-12 osobowych - dwa pojemniki o pojemności 240l - raz w miesiącu
e) z gospodarstw 13-16 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 360 l i jeden pojemnik o
pojemności 240 l - raz w miesiącu
f) z gospodarstw 17-20 osobowych - dwa pojemniki o pojemności 360 l - raz w miesiącu
g) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 2 ppkt.1 lit. a), b), c), d), e) i f) proporcjonalnie do ilości osób

2) szkło kolorowe i szkło bezbarwne z pojemników o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3
odbywać się będzie każdorazowo po zapełnieniu kontenera, z poszczególnych
miejscowości na terenie gminy Proszków
§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 obywać się będzie
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę Prószków z przedsiębiorcą prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze
przetargu,
§ 5. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed nieruchomości, w terminach podanych do
wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym innym terminie
odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dowożąc odpady na miejsce własnym
środkiem transportu.
§ 6. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są
umieszczone w pojemnikach w granicach ich pojemności i wyłącznie do tego celu
przeznaczonych.
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do
pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając
pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXII/172/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.644)
§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Radca Prawny
/-/
mgr Andrzej Dąbrowski

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie:
Z powodu zbyt wysokiej ceny przedstawionej przez przedsiębiorców w złożonych
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
ofertach na świadczenie usługi
nieruchomości zachodzi konieczność dokonania oraz dostosowania zmian szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

WOR.0006.57.2014.ORM

Druk nr 379
Projekt uchwały z dnia 24.06.2014 r.
UCHWAŁA Nr /.............../2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ............................. 2014 roku

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z póżn. zm) oraz 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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§1
Gmina Prószków świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości dodatkową opłatę.
§2
Określa się następujące rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez gminę Prószków:
1) odbiór i zagospodarowanie pozostałości po segregacji odpadów komunalnych
„odpady zmieszane”;
2) odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych tj.: papier,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych, rozbiórkowych.
§3
Ustala się cenę maksymalną za odbiór i zagospodarowanie:
1) worka foliowego 120 l z odpadami komunalnymi pozostałości po segregacji odpadów
komunalnych „odpady zmieszane” w wysokości 16 złotych;
2) worka foliowego 120 l z segregowanymi odpadami komunalnych tj.: papier,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale w wysokości 10 złotych;
3) jednorazowy wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych (cena uwzględnia
również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera):
a) worek big- bag (pojemność 1 m3) – 170 złotych,
b) kontener (pojemność 1,7 m3) – 270. złotych.
§4
1. W razie korzystania z usług dodatkowych, właściciel nieruchomości po uiszczeniu na rzecz
Urzędu Miejskiego w Prószkowie opłaty otrzyma:
1) worki do zbierania odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych;
2) worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych tj.: papier, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;
3) worek big bag do zbierania odpadów budowlanych, rozbiórkowych;
4) kontener do zbierania odpadów budowlanych, rozbiórkowych.
2. Dodatkowy odbiór z terenu nieruchomości:

1) segregowanych odpadów komunalnych tj. papieru, opakowań wielomateriałowych,
tworzyw sztucznych, metali;
2) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych „odpady zmieszane”;
3) odpadów budowlanych, rozbiórkowych;
następuje po zgłoszeniu Burmistrzowi Prószkowa zamówienia dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów . Zgłoszenia dokonuje
właściciel nieruchomości z uwagi na fakt, że wyposażenie nieruchomości w worek,
worek big bag i kontener do gromadzenia odpadów nie jest obowiązkowe.
§5.
W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do worków, dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić worki przed
wejściem na teren nieruchomości.
§6.
Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem
wywozu odpadów, ustalonego pomiędzy Gminą Prószków, a wykonawcą wyłonionym w
postępowaniu przetargowym, za wyjątkiem usług o których mowa w § 3 pkt. 3.,
realizowanych w terminie uzgodnionym pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą.
§7
Należność za usługę dodatkową w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów uiszcza się w dniu złożenia zamówienia.
§8
Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Radca Prawny
/-/
mgr Andrzej Dąbrowski

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 6r ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada gminy może określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokość cen za te usługi. W związku ze zgłaszaniem przez mieszkańców większego
zapotrzebowania na odbiór odpadów komunalnych zachodzi konieczność świadczenia usług
dodatkowych.

Burmistrz
/-/
Róża Malik

Druk nr 382
Projekt z dnia 26.06.2014 r.

WOR.0006.60.2014.ORM

UCHWAŁA NR
2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia
2014
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) i art. 5
ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr. 256, poz. 2572 , z póź. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala,
co następuje:
§1
W
uchwale Nr XIII/93/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia
29 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Prószkowie § 1 otrzymuje brzmienie:
„ Tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej” z siedzibą w Prószkowie ul. Opolska 10/1 zwana dalej
Biurem.”
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
/-/
mgr Andrzej Dąbrowski

Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik

UZASADNIENIE

Korekta uchwały spowodowana jest barkiem pełnego adresu siedziby
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Prószkowie w podjętej w dniu
2 czerwca 2014 r. uchwale.
Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik

