Praiekt
z

dnia

11 lutego 2019 r.

Zal,lierdzorty przez

UcItwAŁA NR.

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
Z dnia ..................,, 2019 r,

w sprawie §zczegółowego sposobu i zakresu świadcz€nia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania Ęch odpadów

Na podstawieart, 18 ust,2 pla 15, ań.40 ust.l i ań.4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z ż018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy
z dnia l3 września 1996 r. o utrzymaniu crystościi porządku w gminach (Dz. U. z2018 r, poz, 1454 i 16ż9),
po zasięgnięciu opinii Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nysie, Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
§ 1, Okeślasię szczegółowy sposób i zakes świadczenia usług w zakesie odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomości z terenu Gminy Nysa i zagospodarowania Ęch odpadów,
w zamian za uiszczoną ptzez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz Gminy Nysa.

§2. 1.Ilośćodpadów komunalnych odbieranych

od właścicielinieruchomości zamieszkałych,

uzaleźnionajest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomośći stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a)jeden pojemnik

o

pojemności 0,12 m3

komunalne,

b)po jednym worku

o

z

przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady

pojemności 0,12 m3

na

odpowiednią frakcję odpadów odbieranych

w sposób selektywny tj.: papier, metale i tworzywa sźuczne, szkło oraz 2 o pojenności 0,12 m3 worki

na odpady ulegające biodegradacji, ajeżeli ilośćodpadów ulegających biodegradacji zgromadzona
w worku przed ich odbiorem to umoZliwia także odpady zielone;
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
a)

dwa pojemniki

o

pojemności 0,72

m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24

m3

z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) dwa worki o pojemności 0,12 m3 na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny

d.: papier, metale i tworzywa

sztuczne, szkło, odpady ulegające

biodegradacji,

a jeżeli ilośćodpadów ulegających biodegradacji zgromadzona w worku przed ich odbiorem to
umożliwią także odpady zielone;
3) dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 4 osób:

a)jak wpkt2lit

a

oraz dodatkowy pojemniki

o

pojemności 0,12 m3 na każde kolejne 2 osoby

z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b)jak wpktZlit b 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 budynkach rrrieszkalnych wielorodzinnych:
a) pojernnik o pojemności wystarczającej do zgromadzenia 0,12 m3 niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na gospodarstwo domowe,
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b) pojemnik o pojemności \łrystarczającej do zgromadzenia 0,12 m3 na rodzinę odpadów odbieranych

w sposób selektywny tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szHo, odpady ulegające biodegradacji,
ajeżeli ilość odpadów ulegających biodegradacji zgIomadzona
w worku przed ich odbiorem to umożliwia, także odpady zielone.

Ponad limit okeślony wust, l pkt 1-4 do zbierania okesowo zwiększonych ilościodpadów
komunalnych, z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji oraz zielonych, oprócz typowych
2.

właścicielenieruchomości, na których zarnieszkują mieszkańcy mogą ułwać szsz,elne
z tworzywa szfucznego lub własne pojemniki pod waruŃiem, że używane pojemniki będą
dostosowane do pojazdu realizującego usfugę odbierania odpadów komunalnych,
pojemnikóWworków

worki

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

być poddawane procesowi kompostowania w przydomowych
przekazywane
do
PuŃtu Selektywnego Odbioru Odpadów (PSZOK) lub mogą być
kompostownikach,
gromadzone w pojemniku/worku brązowym, jeżeli ilośó odpadów ulegających biodegradacji zgromadzona
w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia.
4.

Odpady zielone powinny

Ilośćodpadów komunalnych odbieranych od właścicielinieruchomości, na których nie zamieszkują
a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników
z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.
§ 3.

mieszkńcy,
§ 4.

Gmina zapewnia wyposżenie nieruchomości, na których powstają odpady komunalne,

w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę 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 sauczne i metale,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady ulegające biodegradacj i.
§ ó. l. W zamian za uiszczoną przez włńciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, częstotliwośćwrywozu odpadów komunalnych zmieszanych ustala się następująco:

l) dla budynków jednorodzinnych (ednolokalowych) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) dla budynków wielorodzinnych (wielolokalowych) - nie rzadziej niż dwa razy natydzień:,
3) dla pozostałych obiektów

- w zależnościod

potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2. Częstotliwość wywozu odpadów zbieranych

seleĘwnie ustala się następująco:

l) odpady ulegające biodegradącji, w tym odpady zielone zbierane selektywnie w pojemnikach lub
workach brąowych:
a) dla nieruchomości jednorodzinnych

-

nie rzadziel niż raz na dwa tygodnie,

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Ędzień,
c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkńcy,
w Zależnościod potrzeb;
2) sulowce wtóme (papier, metale i tw orzywa sńuczne, szkło)
3) pozostałe odpady,

1
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-

nie rzadziej niżjeden raz na miesiąc;

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecmych

potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;
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w zależnościod

stiona 2

4) odpady wielkogabarytowe

:

a) dla nieruchomości jednorodzinnych (ednolokalowych)

-

nie

rzńziej niż2 razy w rokll;

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wielolokalowymi)
nie rzadziej niż 6 raży w loku.
§ 7.

-

W zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości, na której zamieszkują mieszkńcy opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Gminrrego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów
Komunalnych można w każdej ilości przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w Ęm
m.in.:

l) papier i tekturę;
2) tworzywa sżuczne;
3

)

opakowania wielomateriałowe;

4) metale;
5) opony;
6) szkło;
7)

zuĘĘ sprzęt

elektryczny i elektroniczny;

8) wielkogabarytowe;

9) odpady budowalne i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;

l0) zuzyte baterie i akumulalory;
1

1)

przeterminowane leka.rstwa;

l2) chemikalia;
13) odpady zielone.
§ 8.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

od właścicielinieruchomości llb ptzez prowadzącego
naleĄ zg}aszać do Urzędu Miej skiego w Nysie.

puŃt seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych

§ 9. Traci moc uchwała Nr IV/29l18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.

i

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 11. uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym wojewódźwa opolskiego, na tablicy
ogłoszeń W siedzibie Urzędu oraz na shonach intemetowych BiuleĘnu Informacji Publicmej Urzędu
(http://bip.nysa.tensoft

.pll

).

§ 12. uchwała wchodzi w życie po upb,wie 14 dni od dnia

Województwa Opolskiego.
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