UCHWAŁA NR XVIII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nysie – Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Otmuchów będzie świadczyć usługi odbioru:
1) zmieszanych odpadów komunalnych wraz z popiołem – w każdej ilości;
2) papieru (odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowe z papieru i tektury), zebranego
selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Otmuchów – w każdej ilości;
3) szkła (odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowe ze szkła), zebranego selektywnie na terenie
nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów–
w każdej ilości;
4) szkła (odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowe ze szkła) zebranego w pojemnikach
ogólnodostępnych, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów –
w każdej ilości;
5) metali oraz tworzyw sztucznych (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe), zebranych selektywnie na terenie nieruchomości zgodnie regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów – w każdej ilości;
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (uwzględniających bioodpady), zebranych selektywnie
na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Otmuchów – w każdej ilości,
7) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem;
8) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwanego dalej PSZOK zebranych
selektywnie odpadów wymienionych w Załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów.
2. Przedsiębiorca realizujący usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
3. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu zobowiązany jest odebrać z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zebrane
odpady komunalne umieszczone w odpowiednich urządzeniach do gromadzenia odpadów. Niesegregowane
odpady komunalne winny być umieszone w pojemnikach (w sytuacjach okresowych nadwyżek także
w workach) a odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w workach lub pojemnikach.
§ 2. 1.
Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają
w sposób selektywny.
2. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki segregacji określa
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów.
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§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane oraz popiół) odpady komunalne:
a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na dwa tygodnie;
b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 1 raz na tydzień,
2) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury): 1 raz na miesiąc;
3) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła): 1 raz na miesiąc;
4) metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe): 1 raz na dwa tygodnie;
5) odpady ulegające biodegradacji (uwzględniające bioodpady) :
a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na dwa tygodnie;
b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 1 raz na tydzień,
6) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady określone w Załączniku do niniejszej uchwały
w szczególności:
1) makulaturę (papier i tekturę);
2) opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) plastik (tworzywa sztuczne);
5) odpady biodegradowalne;
6) odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac remontowych na nieruchomościach
zamieszkałych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych,
styropianu i odpadów niebezpiecznych - w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały;
8) opony - w ilości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia.
3. Punkt selektywnego zbierania PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały
dostarczone do PSZOK przez mieszkańców nieruchomości, na których powstały odpady.
4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że
nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-u oraz godziny otwarcia zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, na tablicach Urzędu Miasta
i Gminy w Otmuchowie, Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
gminy Otmuchów.
6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Otmuchów po okazaniu ostatniego dowodu
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerami
telefonu Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz adresami poczty elektronicznej: umig@otmuchow.pl
8. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez
przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na usługę odbierania odpadów komunalnych pisemnie,
telefonicznie elektronicznie, osobiście, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.
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9. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, opis i datę
niewłaściwego zachowania.
10. Szczegółowe dane do przykazywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 7, umieszczone są na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Otmuchów.
11. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, na tablicach Urzędu Miasta i Gminy
w Otmuchowie, Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy
Otmuchów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/183/2020
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 4 września 2020 r.
RODZAJE ODPADÓW
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Kod
odpadu
1
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 21*

20 01 23*
20 01 27*

20 01 28

20 01 32
20 01 33*

20 01 34

Rodzaj odpadu
2
Papier i tektura
Szkło
Odzież
Tekstylia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki
fotograficzne
Lampy fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające
freony
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcza i żywice
zawierające substancje
niebezpieczne
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcza i żywice inne
niż wymienione
w 20 01 27
Leki inne niż
wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami
i akumulatorami
wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie
i akumulatory
zawierające te baterie
Baterie i akumulatory
inne niż wymienione
w 20 0133
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Charakterystyka

Ilość odpadów

3
opakowania z papieru i tektury, gazety,
katalogi, reklamówki papierowe
opakowania szklane bez zawartości

4
b.o.*

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m,
kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe,
termometry rtęciowe
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
zawierające freon

b.o.*

b.o.*
b.o.*
b.o.*
b.o.*
b.o.*
b.o.*
b.o.*

b.o.*
b.o.*

b.o.*

b.o.*
b.o.*

b.o.*
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20 01 35*

20 01 36

20 01 38
20 01 39

Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35

Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37
Tworzywa sztuczne

20 01 99

Inne niewymienione
frakcje zbierane
w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji z ogrodów
i parków
Gleba i ziemia,
w tym kamienie
Wielkogabarytowe meble
Opony

20 02 02
20 03 07
16 01 03

17 01 07

17 09 04

Zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów
ceramicznych
i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z
budowy, remontu i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
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monitory, telewizory, laptopy, notebooki,
kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier,
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem
LCD lub plazmowym

b.o.*

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań,
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio,
kamery, aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny
do szycia, opiekacze, tostery, komputery,
drukarki, maszyny do pisania, wentylatory
elektryczne, grzejniki elektryczne,
termostaty, chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory nie zawierające freonu,
odkurzacze, żelazka, inne urządzenia
kuchenne, inne urządzenia elektryczne
niezawierające substancji niebezpiecznych
drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.*

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone,
niezawierające ceramiki, szkła, metalu,
gumy
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 igieł
i strzykawek
części roślin z ogrodów i parków

b.o.*

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.*

meble, meble tapicerowane, okna, wanny,
brodziki z tworzyw sztucznych
opony samochodowe (opony do
samochodów osobowych)

b.o.*

odpady mineralne nie zanieczyszczone

odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne tj. wełna
mineralna, styropian i regips powstałe
z remontu domu lub mieszkania
prowadzonego samodzielnie

b.o.*

b.o.*

b.o.*

4 szt./rok od
gospodarstwa
domowego
200 kg/rok od
gospodarstwa
domowego

200 kg/rok od
gospodarstwa
domowego
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16 80 01
13 02 08*

08 03 18

Magnetyczne i optyczne
nośniki informacji
Inne oleje silnikowe,
przekładniowe
i smarowe
Odpadowy toner
drukarski inny
niż wymieniony
w 08 03 17

płytki CD, DVD

b.o.*
b.o.*

oleje hydrauliczne, przekładniowe,
smarowe mineralne i syntetyczne
b.o.*

Objaśnienia:
* b.o. - bez ograniczeń,
** ograniczenie kg na rok od gospodarstwa domowego dot. roku kalendarzowego,
Kody odpadów (kolumna 2), zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) oznaczają:
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki,
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne,
20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające
substancje niebezpieczne,
17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierającego PCB (np. substancje
i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne
zespoły okienne, kondensatory),
17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne.
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