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UCHWAŁA NR XVI.152.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016 
poz. 466) i art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.  
2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina Biała będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na ternie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Biała, określonego odrębną uchwałą – w każdej ilości;

2) odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, określonego odrębną uchwałą – 
w każdej ilości;

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Biała, określonym odrębną uchwałą – w każdej ilości;

4) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym 
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem;

5) popiołu - w każdej ilości;

6) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, określonym odrębną uchwałą– w ilości określonej 
w Załączniku do niniejszej uchwały.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Biała, określonym odrębną uchwałą, traktowane będą jako zmieszane odpady 
komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 5, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni 
lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w sezonie letnim – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w sezonie letnim z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Białej w obrębie ulic: Rynek, Armii 
Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1 Maja oraz z budynków 
wielorodzinnych zlokalizowanych w Łączniku przy ul. Robotniczej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

c) w sezonie zimowym – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

d) w sezonie zimowym z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Białej w obrębie ulic: Rynek, Armii 
Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1 Maja oraz z budynków 
wielorodzinnych zlokalizowanych w Łączniku przy ul. Robotniczej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie,
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2) odpady surowcowe (tzw. „suche”):

a) w sezonie letnim – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w sezonie zimowym – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

3) popiół:

a) w sezonie letnim – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień,

b) w sezonie zimowym – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

4) szkło z pojemników ogólnodostępnych odbierane będzie z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
miesiące.”

§ 3. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białej 
zwanym dalej „punktem”:

1) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości 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) odpady przyjmowane są do punktu bezpłatnie;

4) punkt czynny jest :

a) w sezonie letnim : od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1100 oraz od 1400 do 1600, wszystkie 
soboty miesiąca  w godzinach od 900 do 1200,

b) w sezonie zimowym : od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1100 oraz od 1400 do 1600, pierwsza 
sobota miesiąca  w godzinach od 900 do 1200

5) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane określone w załączniku do niniejszej 
uchwały;

6) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest dokumentem przyjęcia odpadów na ustalonym 
druku.

§ 4. Traci moc uchwała NR XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą nr XXVII.304.2013 Rady 
Miejskiej  w Białej  z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. 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 XVI.152.2016

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 14 czerwca 2016 r.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka

Ilość 
odpadów 

[kg/Mk/rok]
20 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki 

papierowe
b.o.

20 01 02 Szkło opakowania szklane bez zawartości opakowania b.o.
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji odpady nie zawierające odpadów mięsnych b.o.
20 01 10 Odzież 10
20 01 11 Tekstylia 10
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27

1,00

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,10
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 0133
5

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

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

80

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 drewno nie malowane, nie zanieczyszczone b.o.
20 01 39 Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające 

ceramiki, szkła, metalu, gumy
b.o.

20 01 40 Metale b.o.
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów 

i parków
części roślin z ogrodów i parków b.o.

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie gleba i ziemia nie zanieczyszczone b.o.
20 03 07 Wielkogabarytowe - meble meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw 

sztucznych
100

20 03 07 Wielkogabarytowe z metalu grzejniki, felgi, wanny żeliwne b.o.
16 01 03 Opony opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm 20
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone 100

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji płytki CD, DVD 1
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17
0,2

10 01 01 Popiół 500
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UZASADNIENIE

Rada Miejska, na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach ( Dz.U. 2016 poz. 205), ma obowiązek określenia szczegółowego sposobu realizacji

usług z zakresu gospodarowania odpadami dla nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała.

Jednym z elementów systemu jest zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(dalej PSZOK) . W gminie Biała taki punkt został zorganizowany przy ulicy Lipowej w Białej i cieszy się

dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest on obsługiwany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej

na podstawie zawartej umowy. Po przeanalizowano paroletniej działalności PSZOK-u Spółka

zawnioskowała o zmianę godzin otwarcia punktu, biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie.

Wnioskujemy o następującą zmianę godzin otwarcia :

- sezon letni ( kwiecień - wrzesień) : w dni robocze od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.00, każda sobota

od godziny 9.00 do 12.00,

- sezon zimowy ( październik-marzec) : w dni robocze od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.00, każda

pierwsza sobota miesiąca od godziny 9.00 do 12.00.

Zaproponowane godziny otwarcie PSZOK-u odpowiadają faktycznemu zainteresowaniu mieszkańców i nie

wpływają na finansowe rozliczenie ze Spółką.

Pozostałe uregulowania pozostają bez zmian.

Opracowała:

Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

25.05.2016 r.
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