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UCHWAŁA  NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia………………. 

  
w sprawie 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, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c oraz ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r. poz. 1454 t.j.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu, uchwala co następuje: 
 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

 
§2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych wyłoniony przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości:  

a) papier 
b) szkło 
c) metale 
d) tworzywa sztuczne 
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
f) odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych (zmieszane odpady komunalne), 
g) meble i odpady wielkogabarytowe, 
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
2. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostaną wyposażone przez gminę w 

dostateczną ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, pozostałych po segregowaniu odpadów komunalnych.  

3. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostaną wyposażone przez gminę w worki 
służące do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obejmujące frakcje: papieru, szkła, 
metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów.   

§3.  1. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest 
w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków.  
3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące 

rodzaje odpadów:  
a) przeterminowane leki i chemikalia, 
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości, 
e) zużyte opony w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od nieruchomości, 
f) odpady zielone w ilości 200 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości, 



g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok 
kalendarzowy od nieruchomości, 

h) papier, 
i) szkło,  
j) metale, 
k) tworzywa sztuczne, 
l) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy własnym środkiem transportu 

dostarczają do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady w rodzaju wskazanym w  § 3 ust. 3, w 
przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem. 

5. Odpady określone w ust. 3 powyżej przyjmowane są przez PSZOK w dniach: 
- poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 14, 
- środa i piątek w godzinach od 13 do 17.  
W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest w godzinach od 13 do 19.    

6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.  

7. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 
8. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.  
9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami.  
10. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Prószków z nieruchomości 

zamieszkałych, po ustaleniu, że osoba dostarczająca odpady jest objęta systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków. 

11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich 
kontenerach pod nadzorem pracownika.  

 
 
§ 4. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  
 
1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 

zabudowie wielolokalowej z części miejskiej gminy Prószków, w okresie od kwietnia do października, 
odbywać się będzie - jeden raz w tygodniu.  

 
2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 

zabudowie wielolokalowej z części miejskiej Gminy Prószków w okresie od listopada do marca, odbywać się 
będzie:   
a) od gospodarstw 1-2 osobowych - jeden raz w miesiącu; 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  
 

3. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 
zabudowie jednorodzinnej z części miejskiej gminy Prószków, w okresie od kwietnia do października, 
odbywać się będzie -  jeden raz na dwa tygodnie.  

 
4. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 

zabudowie jednorodzinnej z części miejskiej Gminy Prószków, w okresie od listopada do marca, odbywać się 
będzie:  
a) od gospodarstw 1-2 osobowych - jeden raz w miesiącu; 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  
 

5.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z części wiejskiej Gminy 
Prószków, odbywać się będzie: 
a) od gospodarstw 1-2 osobowych - jeden raz w miesiącu; 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  
 

6. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów zebranych z części miejskiej gminy Prószków, w okresie od kwietnia do października dla 
zabudowy wielolokalowej, odbywać się będzie - jeden raz w tygodniu.  

 



7. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów zebranych z części miejskiej Gminy Prószków w okresie od listopada do marca dla zabudowy 
wielolokalowej, odbywać się będzie: 
a) od gospodarstw 1-2 osobowych -; - jeden raz na dwa tygodnie.  
 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  
 

8. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów z części miejskiej Gminy Prószków, w okresie od kwietnia do października dla zabudowy 
jednorodzinnej, odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.  

 
9. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów z części miejskiej Gminy Prószków w okresie od listopada do marca dla zabudowy 
jednorodzinnej, odbywać się będzie: 
a) od gospodarstw 1-2 osobowych; jeden raz na dwa tygodnie 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  

 
10. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów z części wiejskiej Gminy Prószków, odbywać się będzie:  
a) od gospodarstw 1-2 osobowych; jeden raz na dwa tygodnie 
b) od gospodarstw 3 i więcej osobowych - jeden raz na dwa tygodnie.  

 
11. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: papier, w tym tektura, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odbywać się będzie z nieruchomości 
zamieszkałych - jeden raz w miesiącu. 

 
12. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: metale i tworzywa sztuczne, w 

skład których wchodzą odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbywać się będzie z nieruchomości zamieszkałych - jeden raz w 
miesiącu.  

 
13. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: szkło bezbarwne i szkło kolorowe, 

w tym odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego oraz odpadów opakowaniowych ze szkła 
kolorowego, odbywać się będzie z nieruchomości zamieszkałych - jeden raz na 2 miesiące.  

 
14. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ramach 

świadczenia usług dodatkowych odbywać się będzie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez właściciela 
nieruchomości potrzeby odebrania odpadów.  
 

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w §3 odbywać się będzie zgodnie z 
harmonogramem ustalonym przez Gminę Prószków z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych wyłonionym w drodze przetargu.  

 
§ 6. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, sprzed nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i wrześniu. W 
każdym innym terminie meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny można oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dowożąc odpady na 
miejsce własnym środkiem transportu. 

 
§ 7.1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w workach/pojemnikach w granicach ich pojemności i wyłącznie do tego przeznaczonych. 
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do 

worków/pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki 
przed nieruchomość.  

 



§ 8. 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 należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego 
faktu, nie później jednak niż do 10 dni od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 

2) zgłoszenia należy kierować: 
a) do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, Referat Gospodarki pod numerem telefonu: 77 40 

13 723 bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-
060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu, 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej; 
c) pocztą elektroniczną na adres: odpady@proszkow.pl; 

3) w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2) należy zawrzeć dane niezbędne dla ustalenia okoliczności 
niewłaściwego świadczenia usług, w szczególności: 

a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 
b) adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, 
c) opis zdarzenia będącego powodem zgłoszenia. 

4) informację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, 
gmina zgłasza przedsiębiorcy reklamację, wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości, 

5) po rozpatrzeniu przez gminę reklamacji, przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub 
niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym ustalając z nim dogodny dla każdej ze stron termin odbioru.  

 
§ 9. Traci moc uchwała  Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w 

sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych  odpadów, z 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 
§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.  
 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

                  Burmistrz 

           Krzysztof Cebula 



 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c oraz ust. 3d ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 
t.j.), Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, uchwala 
szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.  

Uchwała jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowy sposób i zakres 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipa 2017 r., Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, konieczne jest dokonanie zmian zasad 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w miejscu ich 
wytworzenia z podziałem na następujące frakcje papieru, szkła, metalu, tworzyw 
sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów.  

Obecny sposób i zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości nie spełnia wymogów w/w rozporządzenia i konieczna jest jego 
zmiana.  

W nawiązaniu do zmiany przepisów normatywnych w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wygasającej w dniu 31.12.2018 
r., umowy przetargowej na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie 
Prószków”, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

 

 
 
 
 
 

                   Burmistrz 

           Krzysztof Cebula 


