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UcHwAŁANR.
RADY I\{IEJSKIEJ w I.iYsIE

Z dnia ..,................. 2018 r.

w sprawie §zcz€gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odtlierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania Ęch odpadów

Na podstawie alt. l8 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 t. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związkll z ań. 4 ust. l i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o rrtrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z2018r. poz. 1454 i 1629),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nysie, Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:

§ 1. Okeśla się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakesie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nysa i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za u;szczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz Gminy Nysa,

§2. 1.1lość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch,
uzależnionajest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a)jeden pojemnik o pojemności 0,Iż m1 z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne,

b)po jednym worku o pojemności 0,12 m3 na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz 2 o pojemności 0,12 m3 worki
na odpady ulegające biodegradacji, ajeżeli ilość odpadów ulegających biodegradacji zgromadzona
w worku przed ich odbiorem to umożliwia także odpady zielone;

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3

z przeznaczeńem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) dwa worki o pojemności 0,12 m3 na odpowiednią fiakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny
tj.: papier, metale i tworzywa sztLlcme, szkJo, odpady ulegające biodegradacji,
a jeżeli ilość odpadów ulegających biodegradacji zgromadzona w worku przed ich odbiorem to
umożliwia, talcże odpady zielone;

3) dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 4 osób:

a)jak wpkt2lit a oraz dodatkolły pojemniki o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne 2 osoby
z przeznaczeńem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b)jak wpkt2litb oraz dodatkowy worek o pojemności 0,12 m3 na odpowiednią frakcję odpadów
odbieranych w sposób selektywny tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło;

4) w budyŃach mieszkalnych wielorodzinnych:

a) pojemnik o pojemności wystarcuającej do zgromadzenia 0,i2 m3 niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na gospodarstwo domowe,
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b) pojemnik o pojemności wystarczającej do zgromadzenia 0,12 m3 na rodzinę odpadów odbieranych

w iposob selektywny tj,: papier, metale i twoz}.wa szhrczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji,

ajeŻet ilość odpadów ulegających biodegradacji zgIomadzona

w worku przed ich odbiorem to umożliwia, tŃże odpady zielone.

2. ponad limit określony w ust. 1pkt1-4 do zbierania okesowo zwiększonych ilości odpadów

komunalnych, z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji oraz zielonych, oprócz typowych

pojemnikówiworków właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkńcy mogąlżywać szczelne

wórki z tworzywa szh]cznego lub własne pojemniki pod warunkiem, że !ż"ywane pojemniki będą

dostosowane do pojazdu realizującego usługę odbierania odpadów komunalnych.

3. Do momentu wywozu worki/pojemniki z odpadami komunalnymi powinny byó zabezpieczone pued
wydostaniem się zglomadzonych w nich odpadów.

4. Odpady zielone powinny być poddawane procesowi kompostowania w przydomowych

kompostownikach, przekazywane do Pwktu Selektywnego Odbioru Odpadów (PSZOK) lub mogą być
gromadzone w pojemniku/worku brązow;.łn, jeżeli ilość odpadów ulegających biodegradacji zgromadzona

w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia.

§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników

z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.

§ 4. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których powstają odpady komunalne,
w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. l. W zamian za aiszczoną przez właściciela nieruchomości oplatę za gospodarowanie odpadami

komunalnym, odbierane są bezpośrednio z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące co najmniej:

a) papier i tekturę,

b) szkło,

c) tworzywa Szfucme i metale,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady ulegające biodegradacj i.

2,W zatniaril za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opratę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, odpady wskazane w ust. 1 odbierane są od właścicieli nieruchomości z częstotliwością
określoną w § l1 ust. 1-2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.

§ 6. W zamian za liszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Gminnego Punktu Selektywnego Zbteruria Odpadów
KomunaĘch można w każdej |lości przekarywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym
m.in.:

1) papier i tełturę;

2) tworzywa szficzrfe:,

3) opakowania wielomateriałowe;

4) metale;

5) opony;

6) szkło;

1) nżryty sprzęt e|ektryczny i elektroniczny;

8) wielkogabarytowe;

9) zuĘte baterie i akumulatory;
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1 0) przeterminowane lekarstwa;

l l) chemikalia;

l2) odpady zielone.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należry zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/645I17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakesu świadczenia usług w zaklesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tycb odpadów.

§ 7. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województlva Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach intemetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
(http:/óip.nysa.tensoft ,pll ).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województ,va Opolskiego.
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