
UCHWAŁA NR XII/118/20 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 30 marca 2020 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) od właściciela nieruchomości odbiera się wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób 
selektywny i każdą ich ilość, z wyłączeniem: 

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (odbierane są przez podmiot 
odbierający odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu, według potrzeb właściciela nieruchomości na koszt 
wytwórcy odpadów), 

b) zużytych opon (odbiera się maksymalnie 4 sztuki na osobę w ciągu roku); 

2) z terenu nieruchomości odbiera się papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady; 

3) z terenu nieruchomości odbiera się każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość zmieszanych odpadów 
komunalnych; 

4) z ogólnodostępnych punktów (tzw. „gniazd”) odbiera się odpady ze szkła; 

5) odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
odbywać się będzie metodą tzw. wystawek; 

6) odpady, o których mowa w pkt. 1-5 odbiera się z częstotliwością i w sposób określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice; 

7) odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem 
odbioru, podanym do publicznej wiadomości. 

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (tj. zgodnie z zapotrzebowaniem określonym 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie) oraz w worki do zbierania odpadów komunalnych, 
o których mowa w pkt 2. 

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty zapewnienia 
pojemników w ogólnodostępnych punktach (tzw. „gniazdach”). 

4. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki oraz odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 4 będą w każdej ilości przyjmowane 
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w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącym się przy Urzędzie 
Gminy w Pakosławicach; 

2) przeterminowane leki będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki w aptekach, które prowadzą 
nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w godzinach pracy danej placówki; 

3) zużyte baterie i akumulatory będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki w placówkach handlowych 
sprzedaży baterii i akumulatorów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów 
w godzinach pracy danej placówki. 

§ 3. 1. Zgłaszanie nieprawidłowości przez właściciela nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odbywać się będzie: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice; 

2) telefonicznie pod numerem telefonu 77 435 76 14; 

3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: k.bialozyt@pakoslawice.pl. 

2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady w sposób nieprawidłowy oraz 
krótki opis zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
w dniu 1 lipca 2020 roku.  

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

do 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

W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy ma obowiązek przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia
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. W związku z tym zapisy uchwały zostały
dostosowane do cytowanego powyżej rozporządzenia.

Przedmiotowa uchwała określa usługi świadczone przez Gminę Pakosławice w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości oraz tryb i sposób
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne.

Niniejsza uchwała otrzymała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie.
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