
UCHWAŁA NR LIII/411/2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), art. 2 ust 1. 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ogrodzieniec i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Ogrodzieniec odbiór odpadów 
komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny do 
nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. pozostałe po segregacji (kod 20 03 01),

2. popiół (kod 20 01 99),

3. selektywnie zbierane:

a) papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i metale, odpady zielone oraz odpady 
ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.

§ 3. 

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady pozostałe po segregacji 
i popiół o minimalnej pojemności wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ogrodzieniec. Usługę dostarczenia pojemników będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, 
realizujący na terenie Gminy Ogrodzieniec odbiór odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji oraz popiół odbierane będą w nielimitowanych ilościach, jeżeli 
odpady nie zmieszczą się w pojemniku przysługującym danej nieruchomości, pozostałe odpady tej frakcji można 
wystawić obok pojemnika we własnych przeźroczystych workach z tym, że waga jednego pełnego worka nie może 
przekroczyć 10 kg, lub w pojemnikach nabytych we własnym zakresie, jednak pojemniki te muszą spełniać 
wymagania Polskich Norm dla pojemników do odbierania odpadów komunalnych lub popiołu i być przystosowane 
do opróżniania za pomocą pojazdów specjalistycznych odbierających odpady z terenu Gminy Ogrodzieniec.

§ 4. 

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki służące do gromadzenia:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu,
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c) szkła,

d) odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

2. Usługę dostarczenia worków będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na 
terenie Gminy Ogrodzieniec odbiór odpadów komunalnych.

3. Worki na papier, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady zielone oraz 
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą dostarczone właścicielom 
nieruchomości oraz osobom posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów 
selektywnie zebranych w liczbie równej wystawionych w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne 
frakcje odpadów. W pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy właścicielom nieruchomości oraz osobom 
posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości zostaną dostarczone worki na: papier, tworzywa sztuczne oraz 
opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów w ilości po 2 sztuki na odpady każdej frakcji. Odpady papieru, tworzyw sztucznych 
oraz opakowań wielomateriałowych i papieru, szkła, odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą w nielimitowanych ilościach, jeżeli odpady 
nie zmieszczą się w workach dostarczonych właścicielom nieruchomości oraz osobom posiadającym inny tytuł 
prawny do nieruchomości można je wystawić w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach.

§ 5. 

1. Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz osób 
posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Ogrodzieniec:

a) 1 raz w tygodniu – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października - dla budynków jednorodzinnych,

c) 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca – dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz osób 
posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych z terenu części wiejskiej gminy Ogrodzieniec:

a) 1 raz w tygodniu – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych.

§ 6. 

Popiół odbierany będzie od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny do 
nieruchomości zamieszkałych:

a) 1 raz w tygodniu – dla budynków wielolokalowych w okresie od września do kwietnia,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków wielolokalowych w okresie od maja do sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych w okresie od października do maja,

d) 1 raz w sierpniu – dla budynków jednorodzinnych w okresie od czerwca do września.

§ 7. 

1. Odpady zbierane w sposób selektywny – tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i metal, 
odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości 
zamieszkałych:

a) 1 raz na 2 tygodnie – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny - szkło, papier, odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz 
osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych:

a) 1 raz w miesiącu – dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych.

3. Odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny do 
nieruchomości zamieszkałych:

Id: 7149791F-2F9B-47FB-9246-4D87FAB581F0. Podpisany Strona 2



a) 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października dla budynków jednorodzinnych z terenu miasta 
Ogrodzieniec,

c) 1 raz w miesiącu – w okresie od listopada do marca dla budynków jednorodzinnych i wielolokalowych z terenu 
miasta Ogrodzieniec.

d) 1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych z terenu części wiejskiej gminy Ogrodzieniec.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy 
jednorodzinnej i zabudowy wielolokalowej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych 
ilościach w formie wystawki 1 raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 8. 

W przypadku zwiększenia ilości odpadów spowodowanej remontem lub zdarzeniami losowymi odpady 
segregowane należy wystawić w workach zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy 
Ogrodzieniec, natomiast odpady pozostałe po segregacji należy umieścić we własnych workach i wystawić w dniu 
odbioru.

§ 9. 

Pojemniki, worki oraz odpady podlegające zbiórce w formie wystawki powinny być wystawione w dniu 
odbioru zgodnie z harmonogramem do godziny 6.00 w miejscu widocznym i zapewniającym swobodny dostęp 
odbierającego w sposób nie zakłócający ruchu pieszego komunikacji samochodowej.

§ 10. 

1. Na terenie Gminy Ogrodzieniec od 1 listopada 2018 r. będzie funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Punkt prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na 
zasadach określonych w umowie i będzie czynny:

a) w każdą sobotę od kwietnia do października w godzinach od 8.00 do 18.00,

b) w każdą sobotę od listopada do marca w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 90 z późn. zm.) punkt będzie czynny w dzień poprzedzający 
w godzinach w których powinien być czynny w dniu wolnym.

2. Właściciele nieruchomości oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych mogą 
dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie w nielimitowanych ilościach 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) zielone i ogrodowe,

b) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

c) papier i tektura,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) szkło,

g) popiół pod kodem 20 01 99,

h) odzież,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyte opony,

m) przeterminowane leki,

n) przeterminowane chemikalia,
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3. Właściciele nieruchomości oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych mogą 
dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie zebrane w sposób selektywny 
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 1 m3 na nieruchomość.

4. Odpady należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego Punkt.

5. Opłata uiszczana do gminy za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 11. 

1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję 
znajduje się:

a) w zabudowie wielolokalowej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika, a w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których 
istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,

b) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika, a w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których 
istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec zbierającym odpady w sposób selektywny zgodnie z § 
11 ust. 1 przysługuje stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny. Prawo do stosowania stawki opłaty 
za odpady zbierane w sposób selektywny ulega utracie w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących 
selektywnej zbiórki określonych w § 11 ust. 1:

a) 6 razy w ciągu roku dla zabudowy wielolokalowej,

b) 2 razy w ciągu roku dla zabudowy jednorodzinnej.

3. W sytuacji opisanej w § 11 ust. 2 mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczania stawki opłaty za odpady 
zbierane w sposób nieselektywny.

4. Informację o naruszeniu zasad określonych w § 11 ust. 1 przekazuje Gminie przedsiębiorca odbierający 
odpady. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy.

§ 12. 

1. Właściciel nieruchomości oraz osoba posiadająca inny tytuł prawny do nieruchomości może zgłaszać 
przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK 
w terminie do 3 dni od dnia w którym zaistniała zgłaszana nieprawidłowość w formie pisemnej na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl 

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej dane zgłaszającego w tym numer telefonu, krótki opis i datę 
zaistniałej nieprawidłowości.

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości oraz osoba posiadająca inny tytuł prawny do 
nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wpływu zgłoszenie do Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, w formie w której zgłoszenie zostało złożone.

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XI/79/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 15. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 listopada 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło
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