
Projekt

z dnia  14 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2017 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 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d  ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska Brzegu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  odbierane są z terenu nieruchomości:

1) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z tektury,

2) metale i tworzywa sztuczne,

3) odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady),

4) pozostałe odpady zmieszane,

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

6) odpady niesegregowane,

7) odpady wielkogabarytowe.

2. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem odbioru, podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. W terminie określonym w harmonogramie będą odbierane tylko te odpady, których odbiór wynika z tego 
harmonogramu.

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierana będzie każda ilość 
zebranych odpadów komunalnych.

2. Odpady zebrane na terenie nieruchomości w inny sposób niż opisany w § 1 ust. 1, będą traktowane jako 
odpady niesegregowane.

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Brzeg przyjmuje na siebie obowiązek:

1) wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do zbierania 
odpadów,

2) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania:

1) odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub worków na odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1:

a) w zabudowie jednorodzinnej  - co najmniej raz na dwa tygodnie,

Id: 76527CF9-B07C-4600-BF66-AAF9701BBA7A. Projekt Strona 1



b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień,

2) odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub worków na odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2:

a) w zabudowie jednorodzinnej  - co najmniej raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień, a w okresie od kwietnia do października co 
najmniej dwa razy w tygodniu,

3) odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub worków na odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3:

a) w zabudowie jednorodzinnej  - co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października 
co najmniej raz na tydzień,

b) w  zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień, a w okresie od kwietnia do października co 
najmniej dwa razy w tygodniu,

3) odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub worków na odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5:

a) w zabudowie jednorodzinnej  - co najmniej raz na miesiąc,

b) w  zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,

4) pojemników na pozostałe odpady zmieszane oraz odpady niesegregowane:

a) w zabudowie jednorodzinnej  - co najmniej raz na dwa tygodnie

b) w  zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień,

5) odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości  -  co najmniej trzy razy w ciągu roku.

§ 3. 1. W utworzonym przez Gminę Brzeg Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów   Komunalnych, 
przyjmowane są bezpłatnie w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie, zebrane w sposób selektywny 
niżej wymienione odpady:

1) tworzywa sztuczne,

2) papier i tektura,

3) metale,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) zużyte opony,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) przeterminowane leki,

13) chemikalia,

14) oleje i inne komunalne odpady niebezpieczne,

15) odzież i tekstylia.

2. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo  odmówić 
przyjęcia innych odpadów niż wymienione w ust. 1.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów powstających 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy 
w zakresie gospodarowania odpadami.
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4. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek rozładunku 
przywiezionych przez siebie odpadów i umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu.

5. Informacje o lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz godzinach jego 
otwarcia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych należy zgłaszać na bieżąco, w dniu ich zaistnienia, w Urzędzie Miasta Brzegu ul. Robotnicza 12:

1) telefonicznie,

2) w formie elektronicznej,

3) pisemnie,

4) bądź osobiście.

2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu, oraz opis niewłaściwego 
świadczenia usług.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  16 lipca 2015r. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018r.

Id: 76527CF9-B07C-4600-BF66-AAF9701BBA7A. Projekt Strona 3



Uzasadnienie

do projektu uchwały 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.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z obowiązku wprowadzenia nowych zasad segregacji
odpadów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19).

Zmiana selektywnej zbiórki odpadów na terenie Brzegu, zgodnie z wprowadzonymi przepisami będzie
polegała na wprowadzeniu dodatkowego pojemnika ( w zabudowie wielorodzinnej) i worka ( w zabudowie
jednorodzinnej) na papier. Zostanie również wprowadzony obowiązek stosowania odpowiednich kolorów
i opisu pojemników, na poszczególne frakcje odpadów.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2018r., tj po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej umowy na odbiór i transport
odpadów komunalnych.
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