
UCHWAŁA Nr XXII/ 165  /2012
Rady Gminy Popielów

z dnia 28 grudnia 2012 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 

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 
z 2012, poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje: 

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów 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 odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; 

2) segregowane odpady komunalne: 

a) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej, 

b) papier i tektura, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) metale; 

3) odpady biodegradowalne i odpady zielone (w przypadku nieruchomości wyposażonych w pojemnik do 
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji); 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony w limicie do 4 szt.; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 3. 

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbierane będą następujące 
rodzaje odpadów komunalnych: 

1) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe; 

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 
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3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

4) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) metale; 

10) zużyte opony. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady, 
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu 
nieruchomości. 

3. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określi Regulamin PSZOK. 

§ 4. 

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego, które nie są zbierane w sposób 
selektywny uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy gromadzić ją 
w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) jedno, dwuosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik 
o pojemności co najmniej 80 l; 

2) trzy-, cztero- i pięcioosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik 
o pojemności co najmniej 120 l; 

3) gospodarstwa domowe liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające 
pokrycie zapotrzebowania, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240l; 

4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do 
liczby mieszkańców, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na każde 50 osób. 

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: papier i tekturę, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone odbierane 
będą z terenu nieruchomości zamieszkałych bez limitu litrażowego / kilogramowego, według następującego 
sposobu zbiórki: 

a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – pojemnik z żółtą klapą 
o pojemności co najmniej 240 l, 

b) szkło - pojemnik zielony o pojemności co najmniej 120l, 

c) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone – pojemnik brązowy o pojemności co najmniej 120 l. 

§ 5. 

1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący 
sposób: 

1) niesegregowane odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym; 

2) segregowane odpady komunalne: 

a) pojemnik z żółtą klapą - w cyklu czterotygodniowym, 

b) pojemnik zielony – w cyklu dwunastotygodniowym; 

3) odpady ulegające biodegradacji: 

a) w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, 

b) w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października; 
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4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, 
sprzed nieruchomości, raz na pół roku (termin wiosenny, termin jesienny); 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed 
nieruchomości, dwa razy w roku kalendarzowym (termin wiosenny , termin jesienny) lub należy przekazywać 
do punktów sprzedaży. 

2. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą 
oddawać bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego kontenera ustawionego jeden raz na pół roku 
według ustalonego harmonogramu następujące rodzaje odpadów: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) pozostałe odpady niebezpieczne m.in. lampy fluorescencyjne, farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, 
kwasy, alkalia. 

§ 6. 

Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez Gminę Popielów z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one 
zostać odebrane. 

§ 7. 

Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą jako odpady 
zmieszane. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r., przy czym § 3 wchodzi w życie z dniem uruchomienia 
punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kupczyk
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