UCHWAŁA NR XVII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę 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. 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. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d
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. W uchwale Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z 30 listopada 2018 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Opols. 2018 poz. 3461) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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) bioodpady,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
g) meble i odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostaną wyposażone przez gminę w pojemniki
służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w pojemniki służące do
zbierania bioodpadów.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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.”.
2) W § 3:
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest
w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków (zwany dalej także PSZOK).”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane 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 właściciela
nieruchomości,
e) zużyte opony w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od właściciela nieruchomości,
f) bioodpady,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok
kalendarzowy od właściciela nieruchomości,
h) papier,
i) szkło,
j) metale,
k) tworzywa sztuczne,
l) odpady niekwalifikujące 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,
m) odpady tekstyliów i odzieży,
n) odpady niebezpieczne.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W PSZOK nie przyjmuje się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.”.
3) W § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych
w okresie od kwietnia do października, odbywać się będzie - jeden raz na tydzień.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych
w okresie od listopada do marca, odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Odbiór bioodpadów z budynków wielolokalowych w okresie od 16 marca do 15 listopada, odbywać
się będzie - jeden raz na tydzień.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odbiór bioodpadów z budynków wielolokalowych w okresie od 16 listopada do 15 marca, odbywać
się będzie - jeden raz na cztery tygodnie.”,
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odbiór bioodpadów z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od 16 marca do 15
listopada odbywać się będzie - jeden raz na dwa tygodnie.”,
g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odbiór bioodpadów z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od 16 listopada
15 marca odbywać się będzie - jeden raz na cztery tygodnie.”,

do

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. 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 na cztery tygodnie.”,
i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. 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 na cztery
tygodnie.”,
j) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. 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 cztery tygodnie.”,
k) skreśla się ust. 11-14.
§ 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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