
UCHWAŁA NR XLI/330/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z póżn. zm) oraz 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków 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:

1) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłoniony przez gminę 
w drodze przetargu odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości:

a) segregowane odpady komunalne tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,

b) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,

c) meble i odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2) Odbierane będzie szkło bezbarwne i szkło kolorowe z kontenerów usytuowanych w każdej miejscowości na 
terenie gminy Proszków, do których właściciel nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczy szkło 
kolorowe i szkło bezbarwne.

3) W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:

a) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe,

b) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale

c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

d) meble i odpady wielkogabarytowe,

e) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

f)  zużyte akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) zużyte opony,

i)  odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

j)  odpady zielone.

4) Nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. zbieranych 
w sposób selektywny obejmujące frakcje papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 
oraz w pojemniki do zbierania odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych

2. Właściciele nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczają do PSZOK zebrane w sposób 
selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem oraz 
odpady nieodebrane z terenu nieruchomości.
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3. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określone zostaną w odrębnym Regulaminie PSZOK.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

1.  Odbiór odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych odbywać się będzie:

1) z gospodarstw 1-2 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 120 l - 1 raz w miesiącu,

2) z gospodarstw 3-4 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 120 l - 2 razy w miesiącu,

3) z gospodarstw 5-8 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 240 l - 2 razy w miesiącu,

4) z gospodarstw 9-12 osobowych jeden pojemnik o pojemności 360 l - 2 razy w miesiącu,

5) z gospodarstw 13-16 osobowych dwa pojemniki o pojemności 240 l - 2 razy w miesiącu,

6) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych 
w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3), 4) i 5) proporcjonalnie do ilości osób

2.  Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujące frakcje:

1) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie:

a) z gospodarstw 1-2 osobowego - jeden pojemnik o pojemności 120 l - raz w miesiącu,

b) z gospodarstw 3-6 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 240 l - raz w miesiącu,

c) z gospodarstw 7-10 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 360 l - raz w miesiącu

d) z gospodarstw 11-12 osobowych - dwa pojemniki o pojemności 240l - raz w miesiącu

e) z gospodarstw 13-16 osobowych - jeden pojemnik o pojemności 360 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l - 
raz w miesiącu

f) z gospodarstw 17-20 osobowych - dwa pojemniki o pojemności 360 l - raz w miesiącu

g) dla większej ilości osób korzystających z usługi należy stosować kombinacje pojemników wymienionych 
w pkt. 2 ppkt.1 lit. a), b), c), d), e) i f) proporcjonalnie do ilości osób

2) szkło kolorowe i szkło bezbarwne z pojemników o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 odbywać się będzie 
każdorazowo po zapełnieniu kontenera, z poszczególnych miejscowości na terenie gminy Proszków

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 obywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez gminę Prószków z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu,

§ 5. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, sprzed nieruchomości, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 
wyprzedzeniem. W każdym innym terminie odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
można oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dowożąc odpady na miejsce własnym 
środkiem transportu.

§ 6. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 
w pojemnikach w granicach ich pojemności i wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników 
podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXII/172/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.644)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Opolskiego i obowiązuje 
od dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

 Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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