
PROJEKT UCHWAŁA NR ………..2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego  określenia 
szczegółowego 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, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z pózn. zm. ) oraz 
 art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c oraz ust. 3d ustawy z 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)  po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Rada 
Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/136/2020 Rady Gminy Skoroszyce  z dnia 31 
lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opole, z  
2020 r. poz. 2220 ze zm.)  
otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszej uchwały 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 
 

§ 3.  
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skoroszycach. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do  Uchwały Nr...2022 

Rady Gminy Skoroszyce 
z dnia 25 listopada 2022  r. 

 
„Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XV/136/2020 

Rady Gminy Skoroszyce 
z dnia 31  lipca  2020 r.”. 

 
Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 Charakterystyka Ilość 

odpad
ów 

20 01 01 15 01 01 Papier Opakowania z papieru i tektury, 
Odpady z papieru gazety, 
katalogi, reklamówki papierowe 
 

b.o. 
 

20 01 02  15 01 07 Szkło Opakowania ze szkła; szkło b.o. 
20 02 01  Bioodpady Odpady ulegające biodegradacji b.o. 
20 01 10  Odzież  b.o. 
20 01 11  Tekstylia  b.o. 
20 01 13*  Rozpuszczalniki  b.o. 
20 01 14*  Kwasy  b.o. 
20 01 15*  Alkalia  b.o. 
20 01 17*  Odczynniki 

fotograficzne 
 b.o. 

20 01 21*  Lampy 
Fluorescencyjne 

 b.o. 

20 01 23*  Urządzenia 
zawierające freony 

 b.o. 

20 01 27*  Farby tusze, farby 
drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

 b.o. 

20 01 28  Farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice 
inne niż wymienione 
w 20 01 27 

 b.o. 

20 01 32  Leki inne niż 
wymienione w 200131 

 b.o. 

  Odpady 
niekwalifikujące się 
do odpadów 
medycznych powstałe 
w gospodarstwie 
domowym w wyniku 
przyjmowania 
produktów 
leczniczych w formie 

Igły, strzykawki  



iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w 
szczególności igły i 
strzykawki 

20 01 33*  Baterie i akumulatory 
łącznie z bateriami i 
akumulatorami 
wymienionymi w 
160601,160602 lub 
160603 oraz 
niesegregowane 
baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

 b.o. 

20 01 34  Baterie i akumulatory 
inne niż    wymienione 
w 20 01 33 

 b.o. 

20 01 35*  Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

Monitory, telewizory, laptopy, 
notebooki, kalkulatory, 
kieszonkowe konsole do gier, 
urządzenia elektryczne z 
wyświetlaczem LCD lub 
plazmowym 

b.o. 

20 01 36  Zużyte urządzenia 
eklektyczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 
21,20 01 23 i 20 01 35 

 b.o. 

20 0138  Drewno inne niż 
wymienione w 20 01 
37 

Drewno nie malowane nie 
zanieczyszczone 

b.o. 

20 01 39 15 01 02 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne nie 
zanieczyszczone, nie zawierające 
ceramiki, szkła, metalu, gumy; 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

b.o. 

20 01 40 15 01 04 Metale Metale; Opakowania z metali  
20 03 07  Wielko gabarytowe -    

meble 
Meble, meble tapicerowane, okna, 
wanny, brodziki z tworzyw 
sztucznych 

 

20 03 07  Wielko gabarytowe z 
metalu 

Grzejniki, felgi, wanny żeliwne b.o. 

17 01 01 
 
 

 
Odpady 

poremonto
we 

Odpady betonu, oraz 
gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

Odpady  budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne 

 
750 
kg/ 
rok 17 01 07 Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu, 
ceglanego, 
odpadowych 



materiałów 
ceramicznych i  
elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 
06* 

16 01 03  Opony Opony samochodowe i inne 4 
szt/rok 

16 80 01  Magnetyczne i 
optyczne nośniki 
informacji 

Płytki CD,DVD b.o. 

15 01 11*  Opakowania z metali 
zawierające 
niebezpieczne 
porowate elementy 
wzmocnienia 
konstrukcyjnego 
(np.azbest), wyłącznie 
z pustymi 
pojemnikami 
ciśnieniowymi 

Opakowania ciśnieniowe po 
substancjach niebezpiecznych 

b.o. 

13 02 08 *  Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, 
smarowe mineralne i syntetyczne 

b.o. 

08 03 18  Odpadowy toner 
drukarski inny niż 
wymieniony w 08 03 
17 

 b.o. 

Objaśnienia:  
* b.o. - bez ograniczeń,  
** ograniczenie kg na rok od gospodarstwa domowego dot. roku kalendarzowego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
wprowadzono  kody odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
 


