
PROJEKT druk nr 136/20

WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baborów i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości;

2) odpady komunale zebrane selektywnie – w każdej ilości.

2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zebranych selektywnie:

a) papieru – jeden raz na dwa miesiące,

b) metalu, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych opakowaniowych - jeden raz na miesiąc,

c) szkła opakowaniowego - jeden raz na dwa miesiące,

d) bioodpady:

- raz na dwa tygodnie na terenie sołectw oraz w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej na terenie 
miasta Baborów,

- raz na tydzień na terenie miasta Baborów w zabudowie wielorodzinnej w okresie od kwietnia do 
października, a w pozostałym okresie – raz na dwa tygodnie,

e) popiołu w okresie:

- od 1 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie,

- od 1 maja do 30 września – jeden raz na dwa miesiące.

2) zmieszanych:

a) w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej – raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej:

- na terenie sołectw – raz na dwa tygodnie,

- na terenie miasta Baborów w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, a w pozostałym 
okresie – raz na dwa tygodnie

3. Ustala się ilość worków przysługujących właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej na odpady 
komunalne zebrane selektywnie obejmujące:
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1) papier;

2) metale i tworzywa sztuczne;

3) szkło opakowaniowe;

4) bioodpady;

5) za każdy oddany worek przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów mieszkaniec nieruchomości 
jednorodzinnej otrzyma jeden nowy worek w kolorze odpowiadającym workowi oddanemu.

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywa się w systemie akcyjnym, jeden raz na półrocze, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w systemie akcyjnym, jeden raz 
na półrocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Wykaz odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Baborowie i ich ilość określa załącznik nr 1 do uchwały.

7. Odpady komunalne posegregowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami odbierane będą jako 
zmieszane odpady komunalne.

§ 3. Ustala się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Baborowie zwany dalej „punktem”: 

1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości, na której powstały 
odpady, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych 
odpadów, ich czystość oraz skład;

3) punkt świadczy usługi w poniedziałek w godzinach od 700 do 1700, środa 700 do 1500, w piątek w godzinach 
od 700 do 1300 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1300;

4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w załączniku nr 1 do 
uchwały;

5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzane jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym 
druku.

§ 4. Informacja o lokalizacji aptek, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych leków 
udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać w Zakładzie Usług Komunalnych w Baborowie:

1) pisemnie na adres: ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów;

2) telefonicznie: 77 403 69 68;

3) elektronicznie na adres mailowy: transport@zukbaborow.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX-215/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia....................2020 r.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie.

Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów 
[kg/Gosp.dom/rok]

Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, 
katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

Szkło opakowania szklane bez zawartości 
opakowania

b.o.

Bioodpady odpady niezawierające odpadów mięsnych b.o.
Rozpuszczalniki b.o.
Kwasy b.o.
Alkalia b.o.
Odczynniki fotograficzne b.o.
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, 
kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, 
termometry rtęciowe

b.o.

Urządzenia zawierające freony chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 
zawierające freon

b.o.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne

b.o.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice 

b.o.

Baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie z wyłączeniem 
akumulatorów pochodzących z 
samochodów ciężarowych

b.o.

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, 
kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, 
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem 
LCD lub plazmowym

b.o.

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, 
kamery, aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny 
do szycia, opiekacze, tostery, komputery, 
drukarki, maszyny do pisania, wentylatory 
elektryczne, grzejniki elektryczne, 
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory nie zawierające freonu, 
odkurzacze, żelazka, inne urządzenia 
kuchenne, inne urządzenia elektryczne 
niezawierające substancji niebezpiecznych

b.o.

Drewno drewno niemalowane, niezanieczyszczone b.o.
Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, 

niezawierające ceramiki, szkła, metalu, 
gumy

b.o.

Metale b.o.
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Odpady ulegające biodegradacji z 
ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków b.o.

Wielkogabarytowe - meble meble, meble tapicerowane, okna, wanny, 
brodziki z tworzyw sztucznych

b.o.

Wielkogabarytowe z metalu grzejniki, felgi, wanny żeliwne b.o.
Opony Opony samochodów osobowych b.o.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

odpady mineralne niezanieczyszczone 200,00

Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji

płytki CD, DVD b.o.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe 
mineralne i syntetyczne

b.o.

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności- bardzo 
toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach 
niebezpiecznych

b.o.

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania ciśnieniowe po substancjach 
niebezpiecznych

b.o.

Odzież i tekstylia b.o
Odpady medyczne z iniekcji domowej. Igły, strzykawki, paski do glukometrów 

i inne
b.o
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