UCHWAŁA NR XXX/225/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 października 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska
w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Byczyna oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą:
1)

odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, z wyjątkiem nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele posiadają
kompostownik przydomowy, w którym zagospodarowane są wszystkie odpady zielone
i kuchenne wytworzone na tej nieruchomości i zwolnieni zostali z obowiązku posiadania
pojemnika na odpady podlegające biodegradacji,

2)

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3)

papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

4)

tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

5)

metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,

6)

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

7)

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9)

zamieszkują

odpady niesegregowane (zmieszane).

3. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się zgodnie
z przyjętym harmonogramem odbioru, podanym do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. W terminie określonym w harmonogramie będą odbierane tylko te odpady, których odbiór
wynika z tego harmonogramu.
§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierana będzie
każda ilość zebranych odpadów komunalnych.
2. Odpady zebrane na terenie nieruchomości w inny sposób niż opisany w § 1 ust. 2 pkt 1-8
będą traktowane jako odpady niesegregowane.
3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu gminy Byczyna:
1)

odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od
kwietnia do października,

2)

odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od
listopada do marca,
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3)

odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od
kwietnia do października,

4)

odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od
listopada do marca,

5)

papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

6)

metal i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

7)

szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

8)

odbieranie
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej
niż dwa razy do roku lecz nie więcej niż sześć razy do roku zgodnie z podanym
harmonogramem.

§ 3. 1. W utworzonym przez Gminę Byczyna Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości miesięcznej opłaty
przyjmowane będą w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie, zebrane w sposób
selektywny niżej wymienione odpady:
1)

odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,

2)

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3)

papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

4)

tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

5)

metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,

6)

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

7)

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8)

odpady budowlane i rozbiórkowe,

9)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10)

zużyte opony,

11)

zużyte baterie i akumulatory,

12)

chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach,

13)

przeterminowane leki,

14) 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,
15)

świetlówki i żarówki,

16)

zużyte oleje silnikowe i inne odpady niebezpieczne,

17)

odzież i tekstylia.

2. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków odbywa się również poprzez dostarczenie
ich do wyznaczonych aptek na terenie gminy.
3. Selektywna zbiórka zużytych baterii odbywa się również poprzez dostarczenie ich do
punktów zbiórki w budynkach użyteczności publicznej.
4. Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za pobraną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości:
1) 50 kg/m-c lub
2) 600 kg/rok wytworzonych na nieruchomości zamieszkanej.
5. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo
odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w ust. 1.
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6. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów
powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w stosunku do których
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma
obowiązek rozładunku przywiezionych przez siebie odpadów i umieszczenia ich w miejscu
wskazanym przez pracownika Punktu.
8. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługę odbioru
odpadów od mieszkańców nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu lecz nie więcej niż sześć dni
w tygodniu maksymalnie sześć godzin dziennie.
9. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz dni i godziny przyjmowania odpadów komunalnych udostępnione zostaną na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
mieszkańcy mogą zgłaszać w terminie 2 dni od daty zdarzenia w formie zgłoszenia:
1)

telefonicznie - do Urzędu Miejskiego w Byczynie tel/fax 77 413 41 50,

2)

elektronicznie na adres- um@byczyna.pl,

3)

osobiście - w Urzędzie Miejskim w Byczynie,

4)

pisemnie - do Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/325/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października
2017 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
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2640).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie
Urszula Bilińska
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