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UCHWAŁA NR XXV/213/20
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oborniki Śląskie i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady:
1) zmieszane (niesegregowane ) odpady komunalne,
2) papier,
3) szkło,
4) tworzywa sztuczne i opakowaniowe odpady wielomateriałowe,
5) bioodpady,
6) metale,
7) przeterminowane leki, chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:
13) 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,
14) odpady tekstylne i odzież,
15) odpady niebezpieczne.
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2. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, wymienione w § 2 pkt 1 oraz odpady komunalne
selektywnie zbierane, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 – 6 będą odbierane od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych bądź z gniazd ogólnodostępnych służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
rozstawionych na terenie Gminy. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, wymienionych
w pkt 2 - 15 odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 12 wytworzonych na terenie nieruchomości
zamieszkałej odbywać się będzie w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w ilości do 500 kg w roku kalendarzowym. W przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych wskazany
limit dotyczy poszczególnych lokali mieszkalnych.
4. W przypadku przekroczenia limitu wskazanego w ust. 3, odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane
będą odpłatnie.
§ 3. Sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(GPSZOK) w Golędzinowie określa „Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów
Komunalnych w Golędzinowie” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbywać się będzie
z częstotliwością:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków mieszkalnych wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) odpadów zbieranych selektywnie:
a) tworzywa sztuczne, opakowaniowe odpady wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu;
b) papier — nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) szkło – nie rzadkiej niż raz w miesiącu;
d) bioodpady:

- z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku. Poza wskazanym sezonem wegetacyjnym bioodpady odbierane będą nie rzadziej niż raz
w miesiącu;

- z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku. Poza wskazanym terminem bioodpady odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu;
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich pisemnie na adres Urzędu: Urząd Miejski
w Obornikach Śląskich, Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, telefonicznie 71 310 35 19 lub drogą
elektroniczną na adres: odpady@oborniki-slaskie.pl.
§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 listopada
2016 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:
Agnieszka Zakęś
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Załącznik do uchwały nr XXV/213/20
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 24 września 2020 r.

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GOLĘDZINOWIE
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Golędzinowie – zwanym dalej GPSZOK.
§ 2. 1. GPSZOK obsługuje wyłącznie mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, którzy złożyli deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Oborniki Śląskie, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. GPSZOK przyjmuje w ramach wnoszonej opłaty selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione
w §6 z wyjątkiem przypadku wskazanego w § 9 ust. 1, z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
3. Odpady w GPSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych, oznakowanych
pojemnikach, kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska.
§ 3. GPSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Golędzinów, działka nr 1/23 AM-1 obręb geodezyjny
Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie.
§ 4. GPSZOK obsługiwany jest przez Gminę.
§ 5. Godziny funkcjonowania GPSZOK (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
1) poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00;
2) środa, piątek w godzinach od 10:00 do 18:00;
3) sobota w godzinach od 9:00 do 13:00.
§ 6. W GPSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób
selektywny, tj.:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne, opakowaniowe odpady wielomateriałowe,
3) zmieszane odpady opakowaniowe,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyte opony,
7) bioodpady,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) przeterminowane leki,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) chemikalia,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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) odpady tekstylne i odzież,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–4–

Poz. 5330

16) odpady niebezpieczne.
§ 7. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik podmiotu prowadzącego GPSZOK.
2. Osoba dostarczająca odpady do GPSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich miejscach
pod nadzorem pracownika podmiotu prowadzącego GPSZOK.
3. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z budynków mieszkalnych wielolokalowych
(np. spółdzielnia, wspólnota), zarządca nieruchomości zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia,
w którym wskazuje adres, z którego pochodzą odpady. Oświadczenie zarządcy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, podpisuje także osoba przewożąca odpady i przekazuje GPSZOK razem z odpadami.
4. Mieszkaniec, będący właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia
w przypadku dostarczenia na GPSZOK na jego zlecenie odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę
przewożącą odpady. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podpisuje także osoba przewożąca
odpady i przekazuje GPSZOK razem z odpadami.
§ 8. Pracownik GPSZOK odmawia przyjęcia odpadów, w przypadku stwierdzenia:
1) iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych;
2) zmieszanych odpadów wymienionych w § 6;
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne;
4) odpadów z terenów niezamieszkałych;
5) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
§ 9. Na terenie GPSZOK zabrania się:
1) poruszania osób postronnych niezwiązanych z procedurą wyładunku odpadów;
2) wchodzenia do kontenerów;
3) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu;
4) pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
§ 10. Informacje o pracy GPSZOK są udzielane na miejscu od pracownika GPSZOK oraz telefonicznie przez
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich pod numerem telefonu (71) 310 35 19 w. 434.

