UCHWAŁA NR XXIV/169/ 2020
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki 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 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowaniu tych
odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. § 2. 1. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki obowiązuje system selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych w pojemnikach lub workach, posiadających oznaczenie kolorystyczne w zależności od rodzaju
gromadzonych odpadów, obejmujący następujące frakcje:
1) papier i tektura;
2) szkło;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) popiół;
5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.
2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobrzeń Wielki, będą traktowane jako odpady gromadzone
w sposób nieselektywny.
3. Gmina Dobrzeń Wielki wyposaża nieruchomości w pojemniki
komunalnych w następującym zakresie:

służące do zbierania odpadów

1) na papier i tekturę;
2) na szkło;
3) na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
4) na popiół, co nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
4. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w pojemniki:
1) na odpady zmieszane;
2) na bioodpady;
3) na popiół, co dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
i terenów użytku publicznego:
1) odpady komunalne pozostałe po segregacji nie rzadziej niż:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu;
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c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo,
okazjonalnie – w okresach, w których faktycznie powstają odpady, jeden raz w miesiącu;
d) z koszy ulicznych – jeden raz w tygodniu.
2) odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż:
a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października
listopada do marca jeden raz w miesiącu;

dwa razy w miesiącu, od

b) w zabudowie wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października
listopada do marca jeden raz na dwa tygodnie;

jeden raz w tygodniu , od

3) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne,
metal, opakowania wielomateriałowe ,odpady ulegające biodegradacji) nie rzadziej niż:
a) tworzywa sztuczne , papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe w zabudowie jednorodzinnej
– jeden raz w miesiącu;
b) tworzywa sztuczne , papier i tektura , metal , opakowania wielomateriałowe w zabudowie
wielolokalowej jeden raz na dwa tygodnie;
c) szkło w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa miesiące;
d) szkło w zabudowie wielolokalowej – jeden raz na dwa miesiące;
e) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo,
okazjonalnie – w okresach, w których faktycznie powstają odpady, jeden raz w miesiącu;
4) popiół - odbierany jest dwa razy w miesiącu , w okresie od września do maja;
5) odpady wielkogabarytowe - jeden raz na rok, w ramach zbiórki organizowanej przez Gminę Dobrzeń
Wielki, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości;
6) niezależnie od ustaleń pkt 3:
a) odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą być oddawane do placówek
handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
b) odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych mogą być składowane do
pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
c) odpady w postaci przeterminowanych leków mogą być oddawane do odpowiednio oznaczonych
pojemników zlokalizowanych w aptekach i punkcie opieki zdrowotnej.
§ 4. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) odbywać się będzie
odbiór odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Dobrzeń Wielki, gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący następujące frakcje:
1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
9) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) odpadów niebezpiecznych;
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12) chemikalia , przeterminowane leki;
13) tekstylia i odzież;
14) zużyte opony;
15) odpady zielone;
16) popiół;
17) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
igły, strzykawki).

(

§ 5. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki mogą przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe,
pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki mają zapewnioną możliwość
samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych określonych w § 4 zebranych w sposób selektywny do
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 2768).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Roman Kołbuc
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