
UCHWAŁA NR XXVI/187/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie 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, art. 40 ust. 1 i art, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.2) ) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (j.t. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.3) ) 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości (na której zamieszkują 
mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Wołczyn będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) Zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości 
i przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 48 l; 

2) Odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym Uchwałą Nr XXVI/185/2012 z dnia 
28.11.2012 r. – w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu 
produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 48 l; 

3) Odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym 
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem; 

4) Selektywnie zebranych odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) Szkła z pojemników ogólnodostępnych. 

2. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1) 
właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez uprawniony podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie, określonym Uchwałą Nr XXVI/185/2012 z dnia 28.11.2012 r., traktowane będą jako 
zmieszane odpady komunalne. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do dwóch pięter - raz na dwa 
tygodnie; 

2) zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej w budynkach trzy i czteropiętrowych w mieście – 
jeden raz w tygodniu; 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,nr 113 
poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004roku: Dz. U. nr 
102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 
128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218;z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 
223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; 
z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244
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3) odpady surowcowe (tzw. „suche”) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do dwóch pięter - jeden raz 
w miesiącu; 

4) odpady surowcowe (tzw. „suche”) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach trzy i czteropiętrowych 
w mieście – raz na dwa tygodnie. 

2. Szkło z pojemników ogólnodostępnych odbierane będzie z częstotliwością jeden raz na miesiąc. 

§ 3. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od 
poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 14.30. 

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty 
w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), 

- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe), 

- przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, 

- zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady zielone, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

3. W ramach odrębnej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w punkcie będą odbierane odpady 
budowlane i rozbiórkowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak
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