
UcHwAŁA NR xxxvllllzz3 l20l4
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu Świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania Ęch
odpadów

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (.t.

Dz.lJ.z2013 r. poz, 594, zmiana poz. 645, poz. 1318) oraz art.6r. ust.3 ustawy zdnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu 
"ryrtoś.i 

i porządku w gminach fi.t. Dz. lJ. z2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada GminY SkoroszYce

uchrvala, co następuje:

§1. 1.W uchwale Nr XXlV/131/l2 Rady Gminy Skoroszyce zdnia 28.12.2012 r. wsprawie okreŚlenia

szcz"egółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnYch od właŚcicieli

nieruńomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Op. zż013 r. poz. 685, zmiana Poz. 979, Poz,

1260) wprowadza się następujące zmiany:

1)ZńącznlkNr 1do uchwa§ Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce zdnia28 grudnia 2012r. otrzymuje

brzmienie określone w załącznikuNr l do niniejszej uchwaĘ.

2)ZŃącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/I31/12 Rady Gminy Skoroszyce zdnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII|l223l20l4

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia25 kwietnia 2014 r.

ILOŚC I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA
GOSPODARO\ilANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIW PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH

Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów
z gospodarstwa
domowego /rok

20 0l 0l Papier i tektura opakowania z papieru i tektury, gazęty , katalogi,
reklamówki oaoierowe.

b.o.

20 01 02 Szkło onakowan i a szkl an e b ez zaw arto ści oo akowan i a. b.o.

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające
biodesradacii

odpady nie zawierające odpadów mięsnych, b.o.

20 01 10 Odzież b.o

20 01 l l Tekstvlia b.o.

20 0l 13* Rozpuszczalniki b.o.

20 01 14* Kwasv b.o.

20 01 15* Alkalia b.o.

20 0| 17* odczynniki fotografi czne b.o.

20 0l 2l* Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć

świetlówki liniowe do długości 1,5 m,
kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe,

terTnomettat/ rteciowe.

b.o.

20 01 23* U r ządzenia zawieraj ące freony chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
zawieraiace freon.

b.o.

20 0l 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcza i zywice zawierające

substancie niebezpięczne

b.o.

20 0l 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcza i Ąwice innę niż
wvmienione w 20 0l 27

b.o.

20 01 32 leki inne niż wymienione w
20 0l 31

b.o.

20 0l 33x Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w l6 06 0l,
16 06 02 lub 1 6 06 03 oraz

nięsortowane baterie i akumulatory
zawieraiące te baterie

b.o.

20 0l 34 Baterię i akumulatory inne ntż
wvmienione w 20 0l 33

b,o.

20 0l 35* ZuĄ te ur ządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione

w200l2I
i20 01 23 zawierające niebezpieczne

składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki,
kalkulatory, kieszonkowe konsolę do gier,

urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD
lub plazmowym,

b.o.

ż0 0l 36 ZuĄ te ur ządzenia e l ektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 2l,
200]t23i200135

pralki, piekamiki, suszarki do ubrań, znywarki,
mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty
fotografi czne, telefony komórkowe, telefony
stacionarne. maszvnv do szvcia_ ooiekacze.

b.o.
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tostery, komputery, drukarki, maszyny do
pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki

e l ektryczne, temostaty, chłodziarki, zamr ażarki,
klimatyzatory nie zawieraj ące freonu,

odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne,
inne urządzenia elektryczne niezawierające

substanci i niebezpiecznych,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01
3l

drewno nię malowanę, niezanieczyszezone, b.o.

20 0l 39 Tworzvwa szluczne tworzywa sztuczne niezanieczy szczone,
nie zawieraiące ceramiki. szkła, mętalu i gumy,

b.o.

20 01 40 Metale b.o.

ż0 02 01 Odpady ulegaj ące biodegradacj i
z osrodów i oarków

części roślin z ogrodów i parków b,o.

ż0 0202 Gleba i ziemia w Wm kamienie s.leba i ziemia niezanieczyszczone b.o.

20 03 07 Wielkogabarytowę - meble meble, meble tapicerowane, okna, wanny,
brodziki z tw orzy w sztucznych, materace

b.o.

20 03 07 wielkosabarvtowe z metalu srzeiniki. felei" wanny żeliwne. b.o.

16 01 03 ZuĘte opony opony samochodowe o średnicy
nie orzekraczaiacei 56 cm

b.o.

17 01 07 Zmieszanę odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznych i ęlementów
wyposażenia inne niż wymienione

w1701 06

odpady mineralne niezanieczy szczone
pochodzące z remontu mieszkań i budynków

mieszkalnych

b.o.

l6 80 0| Magnetyczne i optyczne nośniki
informacii

pĘtki CD, DVD., b.o.

13 02 08x lnne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

olej e hydrauli czne, przekładniowe, smarowe
minęralne i svntetvczne.

b.o

15 01 10* Opakowania zawieraj ące pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczy szczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy

toksyczności - bar dzo toksyczne
i toksvczne)

opakowani a po substancj ach niebezpiecznych b.o.

l5 0l l1* Opakowania z mętali zawierające
niebezpieczne porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np.

azbest), włącznie z pustymi
noiemn ikam i ciśnieniowvm i

opakowania ciśnieniowe po substancjach
niebezpiecznych

b.o.

08 03 l8 Odpadowy toner drukarski inny niź
wymieniony
w080317

b.o.

20 0l 99 lnne nie wymienione frakcje zbierane
w soosób selektvwnv

popiół b.o.
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Zalącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII|223|2014

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia25 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

z|okalizowanego na terenie Gminy Skorosryce

Punkt Selektywnego Zbięrania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne
odpady z gospodarstw domowychzprzeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcie odpadów dokonuje upowazniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
zwykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczeniaitp.

3. Korzystający zPSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu PSZOK, zasad BHP,
ppoż. oraz poleceń pracownika punktu.

II. U stalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady trzy dni w §godniu.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Skoroszyce na podstawie dokumentu
wskazuj ącego miej sce zamięszkania.

3. Odpady dostarczone do PSZOK musząbyć posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą by c zmięszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku.Nr 1 do uchwaĘ w sprawie
określerria szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

6. DO PSZOK nie sąprzyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

- zmieszane odpady komunalne,

- zmieszanę odpady budowlane,

- odpady zawierające azbest (np. eternit),

- szyby samochodowe,

- części samochodowe,

- szkło zbrojone i hatlowane,

- zakaźne odpady medyczne,

- zakńne odpady weterynaryjne.

7. Dostarczający odpady zobowięany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzeniaprzez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie
przyjmowanych.

- stwierdzenta zanieczyszczenia i zabrudzefi w dostarczonych odpadach,

- stwierdzeni a braku mozl iwości identy fi kacj i odpadów niebezpieczny ch.
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8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u potwierdza przyjęcie odpadów na formularzu zawierającym dane
przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę
odpadu atakże wskazanie nieruchomości z której pochodząodpady.

9. W przypadku dostarczenia odpadów przez innąjednostkę - przedsiębiorcę w imieniu mieszkańca, jednostka

- przedsiębiorca winna okazać stosowane upowaznienie lub oświadczenie od kogo pochodzą odpady. Pracownik
na wniosek dostarczającego wystawi potwierdzenie przyjęcia odpadu.

10. Odpady płynne m.in. niebezpieczne powinny znĄdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

11.Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązanajest do rozładunku odpadów we własnym zakresie
w ściśle określone miejsca wskazane przezpracownika PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji opracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu
11 431-83-97.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w lJrzędzie Gminy Skoroszyce.

3. Regulamin korzystania zPunktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie
internetowej www.bip.skoroszyce.pl oraz www.skoroszyce.pl
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