
Projekt

z dnia  16 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422; z 2018r. 
poz. 650) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Rozdział 2.
Zakres świadczenia usług

§ 2. 1. Odbiór odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości, zebranych w pojemnikach, bezpośrednio 
z miejsc ich udostepnienia obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1) papier, tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbierane w pojemniku koloru 
niebieskiego;

2) tworzywa sztuczne, metale, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań 
wielomateriałowych zbierane w pojemniku koloru żółtego;

3) odpady szklane, w tym opakowaniowe szklane zbierane w pojemniku koloru zielonego;

4) odpady ulegające biodegradacji oraz zielone zbierane w pojemniku koloru brązowego i przekazywane 
zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady niesegregowane (zmieszane)  zbierane 
w pojemniku koloru czarnego.

2. Odbiór odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych i dostarczonych do Gminnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1) papier, tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

2) tworzywa sztuczne, metale, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali;

3) odpady szklane, w tym opakowaniowe szklane;

4) chemikalia;

5) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;

6) przeterminowane leki;
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7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych 
nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy 
lub wykonania robót mogą zostać przekazane na GPSZOK;

10) zużyte opony;

11) odpady zielone.

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) usytuowany jest w Lewinie 
Brzeskim przy ul. Fabrycznej.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lewin Brzeski mogą przekazać samodzielnie 
i bezpośrednio odpady komunalnych zebrane w sposób selektywny do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

5. Odbiór odpadów dostarczonych na GPSZOK nie obejmuje czynności transportu oraz rozładunku tych 
odpadów.

6. Odbiór odpadów dostarczonych na GPSZOK obejmuje wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych.

7. Dopuszcza się odbiór odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości określonych w ust. 1, 
nie mieszczących się w pojemnikach, zebranych w worki, bezpośrednio z miejsc ich udostepnienia.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług

§ 3. 1. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych obejmuje wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki służące do zbierania odpadów bezpośrednio z miejsc ich udostepnienia przez właściciela 
nieruchomości, przy czym:

1) w nieruchomościach zamieszkałych pojemność pojemników jest dostosowywana do ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami;

2) w nieruchomościach niezamieszkałych pojemność i ilość pojemników wynika wprost ze złożonego przez 
właściciela nieruchomości lub osobę uprawnioną zapotrzebowania i deklaracji.

2. Świadczenie usługi odbioru odpadów obejmuje utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym poprzez mycie minimum 1 raz do roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

§ 4. 1. Odpady komunalne odbierane są z terenów nieruchomości i terenów użytku publicznego nie rzadziej 
niż:

1) papier, tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 6 tygodni,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 1 raz na 
dwa miesiące,

d) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż, raz w miesiącu;

2) tworzywa sztuczne, metale, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań 
wielomateriałowych:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 6 tygodni,
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b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 1 raz na 
dwa miesiące,

d) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż, raz w miesiącu;

3) szkło, w tym odpady opakowaniowych szklane -  raz na trzy miesiące;

4) odpady ulegające biodegradacji:

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, przy czym w miesiącach od kwietnia do listopada raz na 
dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w miesiącu, przy czym w miesiącach od kwietnia do października raz 
na tydzień,

c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz 
w miesiącu,

d) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady niesegregowane (zmieszane):

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień w mieście i raz na dwa tygodnie na obszarze 
wiejskim,

c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – raz na 
dwa tygodnie,

d) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

6) odpady z koszy ulicznych – raz na tydzień.

2. Odpady komunalne odbierane są z terenów nieruchomości i terenów użytku publicznego zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.

3. W wyjątkowych przypadkach dodatkowe zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
z terenów nieruchomości może odbywać się poza ustalonym harmonogramem.

4. Odpady powstałe na nieruchomości segregowane niezgodnie określonymi zasadami, będą traktowane 
jako odpady gromadzone w sposób nieselektywny, tj. odpady zmieszane.

Rozdział 5.
Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług

§ 5. 1. Przypadki niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Gminny Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, winne być zgłaszane niezwłocznie w formie zgłoszenia/reklamacji 
w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, Rynek 26 w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, a także telefonicznie.

2. Jeżeli w złożonej reklamacji brak jest danych umożliwiających jej załatwienie, reklamację pozostawia się 
bez rozpoznania.

3. Wszystkie reklamacje zgłoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki.
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4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie, w jakiej została złożona, względnie w formie 
w jakiej żąda składający.

Rozdział 6.
Postanowienia ogólne

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 7. Traci  moc Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 lipca 2018r.

Opracował:
Wydz.GK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
wprowadzającym obowiązek zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych
z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury do pojemnika koloru niebieskiego oraz wygaśnięciem z dniem
28 czerwca 2018r. zawartej umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
koniecznym stało się dostosowanie treści z dniem 1 lipca 2018r. uchwały do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
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