
UCHWAŁA NR XV/175/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 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 jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odebrana zostanie 
sprzed posesji każda ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz następujące frakcje 
segregowanych odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale,

3) papier i tektura,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1 raz w roku na zasadzie wystawki),

8) odpady wielkogabarytowe (1 raz w roku na zasadzie wystawki),

9) odpady zielone,

10) popioły i żużle.

2. Ustala się, że mieszkańcy gminy Kietrz mogą dostarczyć na PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt 
następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale,

3) papier i tektura,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) przeterminowane leki,

8) 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,

9) chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,
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11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady wielkogabarytowe

13) zużyte opony samochodowe do 20 cali w  ilości nieprzekraczającej 4 szt. rocznie na jedną złożoną deklarację 
przez właściciela nieruchomości,

14) odpady zielone,

15) odpady budowlane i remontowe zebrane przez mieszkańca w sposób selektywny pochodzące z drobnych 
robót budowlanych i rozbiórkowych niewymagających pozwoleń na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia na budowę 
lub wykonania robót w ilości nieprzekraczającej 500 kilogramów rocznie  na jedną złożoną przez właściciela 
nieruchomości deklarację,

16) inne odpady budowlane (papa, styropian, wełna mineralna, ondulina) -  pochodzące

z drobnych remontów, niewymagających zezwolenia lub zgłoszenia budowlanego, przyjmowane będą na 
bieżąco w PSZOK, w ilości nieprzekraczającej 300 kilogramów rocznie na jedną złożoną przez właściciela 
nieruchomości deklarację,

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1) w zabudowie jednorodzinnej – gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz na dwa tygodnie w sezonie letnim 
oraz 1 raz na miesiąc w sezonie zimowym,

2) w zabudowie wielolokalowej – gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz na tydzień,

3) z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku - gromadzone w pojemnikach i 
odbierane raz na dwa tygodnie.

§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 
odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości.

1) papier, tektura - gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 miesiące,

b) w zabudowie wielolokalowej-1 raz na 2 tygodnie,

c) z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na 2 miesiące.

2) szkło - gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 miesiące,

b) w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na miesiąc,

c) z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na 2 miesiące.

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - gromadzone w pojemnikach, workach oznaczonych 
kolorem żółtym i odbierane:

a) w zabudowie jednorodzinnej –1 raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na tydzień,

c) z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na miesiąc.

4) bioodpady - gromadzone w pojemnikach, workach oznaczone kolorem brązowym mogą być poddane 
procesowi kompostowania w przydomowych indywidualnych kompostowniach, a w przypadku braku takiej 
możliwości odbierane będą przez firmę wywozową 1 raz na dwa tygodnie.

5) odpady zielone -  należy poddawać procesowi kompostowania np.: w przydomowych kompostowniach. W 
przypadku braku takiej możliwości zbierać w workach lub pojemnikach wraz z bioodpadami – odpadami 
kuchennymi i przekazywać firmie w terminach wyznaczonych w harmonogramie, bądź na bieżąco w PSZOK.
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6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbierane będą  1 raz w roku na zasadzie 
wystawki zgodnie z harmonogramem, bądź na bieżąco w PSZOK.

7) zużyte opony samochodowe do 20 cali – odbierane będą wyłącznie na bieżąco w PSZOK w ilości 
nieprzekraczającej 4 szt rocznie na jedną złożoną przez właściciela nieruchomości deklarację

8) przeterminowane leki – odbierane będą na bieżąco w PSZOK lub gromadzone będą w specjalistycznych 
pojemnikach i odbierane z aptek na terenie Gminy Kietrz – co 2 miesiące.

9) 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 dostarczane we własnym zakresie na bieżąco w PSZOK,

10) zużyte baterie - gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w placówkach 
oświatowych, handlowych i budynku urzędu i odbierane – 1 raz w roku bądź na bieżąco w PSZOK.

11) zużyte akumulatory i chemikalia - odbierane będą wyłącznie na bieżąco w PSZOK, w wyznaczonych 
punktach lub przez osoby uprawnione.

12) inne odpady budowalne (papa, styropian, wełna mineralna, ondulina) -  pochodzące z drobnych remontów, 
niewymagających zezwolenia lub zgłoszenia budowlanego, przyjmowane będą na bieżąco w PSZOK, w ilości 
nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jedną złożoną przez właściciela nieruchomości deklarację.

13) odpady budowlane i remontowe -  pochodzące z gospodarstw domowych w wyniku prowadzenia drobnych 
robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, w ilości nieprzekraczającej 500 kg rocznie na 
jedną złożoną przez właściciela nieruchomości deklarację, przyjmowane będą na bieżąco w PSZOK.

14) popioły i żużle - gromadzone w pojemnikach i odbierane w sezonie grzewczym 1 raz na miesiąc.

§ 5. 1. Informacja o lokalizacji aptek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 udostępniona będzie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu i na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 6. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się frakcje odpadów wymienione w § 2 ust. 2 
niniejszej uchwały.

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej w stosunku, do których 
obowiązują inne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poza terminami ustalonymi w § 4 
właściciel nieruchomości zamieszkałych zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina 
poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach.

§ 7. 1. Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązana jest dokonywać 
odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości 
określonej w § 4. Harmonogram, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą, dostarczony będzie do każdego właściciela 
nieruchomości.

2. Firma wywozowa odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązana dostarczyć 
właścicielowi nieruchomości, który po raz pierwszy złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 1 pojemnik o pojemności 120 l na 
popioły i żużle oraz pakiet worków do selektywnego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 
Wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki możliwe jest   wyłącznie we własnym zakresie przez 
właściciela posesji.

3. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie 
spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale, nie będą odbierane.

§ 8. 

Id: A491C592-D673-4A02-A445-6ECF41E6AA23. Podpisany Strona 3



Zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych dokonywane przez 
właścicieli nieruchomości przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul 3- Maja 1, 48 – 130 
Kietrz lub pod nr telefonu: 77/485 43 56 w. 22 lub na adres mailowy: srodowisko@kietrz.pl, w godzinach 
urzędowania podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 

Uchyla się:

1) Uchwałę nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia  25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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