
Uchwała Nr XXV/353/08 
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 
z dnia 26 września 2008 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr LIII /860/06 Rady Miejskiej w Nysie                
z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa” 
               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 Nr 
144 poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego              
w Nysie, Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr LIII /860/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”, 
zmienionej uchwałą Nr VIII /87/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 kwietnia 2007, 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 4 wprowadza się ust. 6 w brzmieniu: 

„§ 4.6 Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości za wyjątkiem odpadów 
roślinnych, jeŜeli pochodzą z roślin poraŜonych przez choroby i szkodniki.” 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 5. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości są zbierane w sposób 
selektywny.  
W wyniku selektywnej zbiórki odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości 
wydzieleniu ze strumienia odpadów winny podlegać:  

1) papier i tektura, 
2) szkło białe oraz kolorowe,  
3) tworzywa sztuczne,  
4) odpady z remontów, 
5) odpady wielkogabarytowe,  
6) odpady niebezpieczne,  
7) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
8) odpady roślinne,  
9) oraz inne odpady 

- na zasadach ustalonych w umowie zawartej przez właściciela nieruchomości                               
z przedsiębiorstwem wywozowym” 
 
 
 
 
 
 



3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§7.1 Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone 
w następujących urządzeniach:  

1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 l;  
2) pojemniki na odpady wymieszane o pojemności  60l, 110 l, 120 l, 240 l, 660l,1100 

l,7000l; 
3) kontenery na odpady budowlane i wielkogabarytowe; 
4) szczelne worki o pojemności nie mniejszej niŜ 60l ,” 

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§7.2 Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki do tego 
celu przystosowane (estetyczne, szczelne, wykonane z materiałów trwałych, zamykane),  
o pojemnościach m.in. 60 l, 120 l,  240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, kontenery od 1,5 m3 do 36 m3 
oraz szczelne worki o pojemności nie mniejszej niŜ 60l.” 

5) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„7.4 Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki na odpady naleŜy ustawiać              
w granicach nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej, 
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, 
naleŜy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed 
wejściem na teren nieruchomości.” 
 
6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.3 Dopuszcza się równieŜ moŜliwość wyposaŜenia nieruchomości w mniejszą ilość 
pojemników lub pojemniki o mniejszej pojemności niŜ określona w ust. 1, w przypadku 
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów w stosunku do ustalonej w § 12 lub 
prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.”  

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 9.1 Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić  w następujący 
sposób:   

1) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne) wraz 
z papierem, tekturą:  

a) zabudowa niska – gromadzenie przy uŜyciu zestawów indywidualnych 
pojemników lub worków,  

b) zabudowa wysoka - gromadzenie przy uŜyciu zestawów ogólnodostępnych 
pojemników,  

c) tereny ogólnodostępne (wyznaczone miejsca), wszystkie placówki 
edukacyjne (z wyjątkiem Ŝłobków) - gromadzenie przy uŜyciu zestawów 
ogólnodostępnych pojemników, 

2) odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone):  
a) z terenów zieleni ogólnodostępnej, zieleni osiedlowej oraz z terenów 

pracowniczych ogrodów działkowych – gromadzenie w zapewnionych przez 
zarządcę pojemnikach /kontenerach/ do selektywnej zbiórki, 

b) z terenów ogólnodostępnych (wyznaczone miejsca na terenie miasta - rejon 
zabudowy niskiej i wysokiej) - gromadzenie w pojemnikach na  odpady 
ulegające biodegradacji o pojemności minimum 120 l; 



c) powstałe w wyniku pielęgnacji zieleni z terenów pozostałych, nie 
wymienionych w pkt a i b – selektywne zbieranie i przekazywanie przez 
właściciela nieruchomości przedsiębiorstwu wywozowemu, z zastrzeŜeniem, 
iŜ z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości osoby fizyczne 
dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na 
własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla otoczenia. 

3) odpady wielkogabarytowe (meble, elementy wyposaŜenia mieszkań) – gromadzenie     
w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub w kontenerach dostarczanych 
doraźnie, odbiór cykliczny (minimum dwa razy w roku), poprzedzony ogłoszeniem 
określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów. Odpady 
wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niŜ 24 godziny przed 
wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z przedsiębiorstwem wywozowym, 

4) odpady budowlane – gromadzenie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości 
w kontenerach dostarczanych doraźnie;  

5) odpady niebezpieczne – zbieranie odpadów niebezpiecznych od  mieszkańców miasta 
w wytypowanych placówkach lub w specjalnych pojemnikach:  

a) przeterminowane lekarstwa - apteki, przychodnie, szpitale które przystąpiły 
do ich zbiórki, 

b) zuŜyte baterie:  

 w specjalnych pojemnikach rozlokowanych na terenie Gminy Nysa  
 w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych w ramach 

realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów,  
 w specjalnie oznakowanych pojemnikach podczas cyklicznie 

organizowanych akcji o charakterze ekologicznym. 

c) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw 
domowych jest odbierany przez: 

 przedsiębiorstwo wywozowe, z którymi zawarto umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych w siedzibie przedsiębiorstwa oraz w sposób 
cykliczny (minimum dwa razy w roku), poprzedzony ogłoszeniem 
określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów,  

 punkty sprzedaŜy detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego 
rodzaju co zuŜyty sprzęt w ilości nie większej niŜ ilość zakupionego 
nowego sprzętu, 

 wyspecjalizowane punkty zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego               
i elektronicznego, których wykaz, wraz  z adresami umieszczony jest 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.”  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (http://bip.nysa.tensoft.pl/).  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 


