
Projekt

z dnia  13 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2019 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 2019 r. 
poz. 506. poz,1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d  ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 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), z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele posiadają kompostownik przydomowy, w którym 
zagospodarowywane są wszystkie odpady zielone i kuchenne wytworzone na tej nieruchomości i korzystają 
z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami z tego tytułu,

4) pozostałe odpady zmieszane,

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

6) 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: 95865001-DEAB-49D0-BAEC-D0E6246A7FAF. 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,

4) 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,

5) pojemników na odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4) oraz odpady niesegregowane, w przypadku ich 
powstania w związku z nieprzestrzeganiem zasad selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości:

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

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

6) 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) 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 igły i strzykawki,

16) odzież i tekstylia.

2. Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za pobrana opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości:
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1) 50 kg/m-c lub

2) 600kg/rok wytworzonych na nieruchomości zamieszkanej.

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

4. 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.

5. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek rozładunku 
przywiezionych przez siebie odpadów i umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu.

6. Informację o lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz godzinach jego 
otwarcia podaje się 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 w  Brzegu przy ul. 
Robotnicza 12:

1) telefonicznie,

2) w formie elektronicznej,

3) pisemnie,

4) osobiście.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/436/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  22 września 2017r. 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.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020r., za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 3) oraz § 2 ust. 4 pkt 5) niniejszej uchwały, które 
wchodzą w życie z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Brzegu wydanej na podstawie art. 6k ust. 1, 
art. 6l, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 
z 2019r. poz. 2010), uwzględniającej zmiany dokonane przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1579).
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia .................... 2019 r.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

W niniejszej uchwale określono zakres i sposób 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 uchwale określono 
zarówno zasady odbierania poszczególnych frakcji odpadów bezpośrednio z nieruchomości, a także 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uwzględniono, przy zakresie świadczenia usług:

- brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów,

- możliwości braku posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku zbierania wszystkich odpadów 
ulegających biodegradacji w kompostowniku na nieruchomościach zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi i korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami z tego tytułu,

- zwiększenie katalogu odpadów zbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu 
wyeliminowania nieuczciwych praktyk, wprowadzono ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów 
budowlanych i remontowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Docelowo wprowadzenie takich 
limitów ma uniemożliwić oddawanie tego typu odpadów przez firmy budowlane, które powinny pozbywać 
się takich odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa i uiszczać za to stosowne opłaty.

W niniejszej uchwale wprowadzono zapisy dotyczące innego niż 1 stycznia 2019r. terminu wejścia 
w życie § 1 ust. 1 pkt 3) oraz § 2 ust. 4 pkt 5). Przywołane zapisy uchwały powinny wejść w życie z dniem 
wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019r. poz. 2010).
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