
UCHWAŁA XV/136/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie 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 2020 r. poz.713 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Nysie, Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co nastepuje: 

§ 1.  

1. Określa się, że szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoroszyce i zagospodarowaniu tych odpadów 
w zamian za uiszczoną    przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina Skoroszyce : 

1) świadczyć będzie usługi odbioru i zagospodarowania: 

a) papieru (odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury), zebranego 
selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Skoroszyce określonym odrębną uchwałą- w każdej ilości 

b) metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych, zebranych selektywnie na terenie 
nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce- 
w każdej ilości 

c) szkła (odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła) zebranego selektywnie, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce, określonym odrębną 
uchwałą- w każdej ilości 

d) bioodpadów, zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce, określonym odrębną uchwałą- w każdej ilości 

e) zmieszanych (pozostałości po segregacji) odpadów komunalnych – zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce, określonym odrębną uchwałą – w każdej ilości 

f) popiołu, zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Skoroszyce, określonym odrębną uchwałą- w każdej ilości 

g) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie 
akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem lub dostarczonych we własnym zakresie do 
PSZOK-u. 

2) świadczyć będzie usługi przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych 
selektywnie, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce, 
określonym odrębną uchwałą, i ich zagospodarowania następujących rodzajów odpadów: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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f) bioodpady, 

g) popiół; 

h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

k) zużytych baterii i akumulatorów, 

l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

m) odpadów tekstyliów i odzieży; 

n) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

p) zużytych opon; 

3) pokryje koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do 
zbierania odpadów komunalnych oraz wyposaży nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej 
w pojemniki ogólnodostępne na szkło. 

2. Z zastrzeżeniem rodzajów odpadów określonych w ust. 3, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady komunalne, 
o których mowa w § l ust. l pkt 1 oraz przyjmuje w PSZOK bez ograniczeń ilościowych oraz dokonuje ich 
zagospodarowania bez ograniczeń ilościowych. 

3. Następujące rodzaje odpadów selektywnie zbieranych przyjmowane są przez PSZOK 
w ilościach w sumie nieprzekraczających od danego mieszkańca gminy: 

1) zużyte opony, za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn - w ilości do 4 szt. rocznie od 
gospodarstwa domowego; 
2) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany: w ilości do 750 kg lub 1 m3 objętości rocznie 
na gospodarstwo domowe; 

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Skoroszyce, traktowane będą, jako zmieszane odpady komunalne. 

5. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1, wystawione przed posesję przy krawędzi 
jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników w miejscu gromadzenia odpadów 
komunalnych. 

§ 2.  

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością: 

1) papier - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

2) szkło : 

a) nieruchomość jednorodzinna- nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

3) metale oraz tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

4) bioodpady: 

a) nieruchomość jednorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 
31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu 
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5) zmieszane odpady komunalne : 
a) nieruchomość jednorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie a w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu 
 

6) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie od 1 września do 30 kwietnia i jeden raz na dwa 
miesiące w pozostałym okresie, przy czym minimalna pojemność pojemnika przy określonej częstotliwości 
ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników. 

7) meble inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny 
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem – co najmniej dwa razy w roku, 

§ 3.  

1. Właściciel nieruchomości ma prawo zgłosić przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

2. Okoliczności określone w ust. 1 należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia 
w Urzędzie Gminy w Skoroszycach 
w jednej z poniższych form: 

1) pisemnej, 

2) elektronicznej, 

3) ustnej - do protokołu. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi i jej adresu do 
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usług. 

4. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, 
a protokół przez pracownika, który go sporządził. 

5. Jeżeli w zgłoszeniu nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący zgłoszenie nie ma możliwości 
ustalenia adresu zgłaszającego na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Zgłoszenia określone w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w terminie 30 dni, a w przypadku zgłoszenia szczególnie skomplikowanego wymagającego dodatkowego 
wyjaśnienia zgłaszający zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy. 

7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została zgłoszone chyba, że 
zgłaszający określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 2. 
 

§ 4.  

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości 
Skoroszyce ul. Nyska 1 

2. Informacje o godzinach otwarcia PSZOK-u znajdują się na stronie internetowej www.skoroszyce.pl, oraz 
na tablicach informacyjnych przy wjeździe na teren PSZOK-u. 
 

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne określone w § 1 ust. 1 pkt 2, dostarczone do 
PSZOK- u przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców. 
 

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku do uchwały. 
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5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 
pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie 
funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik do uchwały. 
 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 6.  

Traci moc Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 7.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/136/2020

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 31 lipca 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. Zasady ogólne:
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
  z zasadami segregacji, wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela
nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:
1. PSZOK przyjmuje odpady trzy dni w tygodniu: poniedziałek od 9:00 do 17:00, środa od 11:00 do

15:00, piątek od 07:00 do 15:00.

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione: w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały w

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz

załączniku nr 2.

5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) zmieszane odpady budowlane

3) azbest,

4) opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,

5) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory),

6) odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,

7) odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

8) odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),

9) odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza

10) szyby samochodowe,
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11) części samochodowe,

12) szkło zbrojone i hartowane,

13) zakaźne odpady medyczne,

14) zakaźne odpady weterynaryjne.

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów

w    przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów

aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na
ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu.

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów
we własnym zakresie ściśle określone miejsca wskazane przez pracownika PSZOK.

9. .Zabrania się rozładunku odpadów w miejscach niewskazanych.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem
telefonu Urzędu Gminy.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny

na stronie www.skoroszyce.pl
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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
odpadó
w

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

b.o.

20 01 02 Szkło b.o.

20 01 08 Bioodpady 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 iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki

Igły, 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 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone,
nie zawierające ceramiki, szkła, metalu,
gumy

b.o.
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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 07 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu, ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

Odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
wełniana mineralna,

750 kg/
rok

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,
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/136/2020

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 31 lipca 2020 r.

ADRES PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanego na terenie Gminy Skoroszyce :

ul. Nyska 11

48-320 Skoroszyce
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