
Projekt

z dnia  4 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.96.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) i art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403) , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany  :

1) § 1 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie :

„6) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, określonym odrębną uchwałą.”;

2) w § 2 ust.1 lit. b i d  nazwę "Armii Ludowej" zastępuje się nazwą "Armii Krajowej"

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

"§ 3 Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Lipowej 
w Białej  określa Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały."

4) § 4 otrzymuje  brzmienie  :

"§ 4 W przypadku stwierdzenia przez mieszkańców przypadków niewłaściwego świadczenia usługi przez 
przedsiębiorcę  odbierającego odpady lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych, należy zgłaszać je 
pisemnie lub telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Białej - Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
Publicznych z podaniem podstawowych informacji :

1) miejsca zdarzenia,

2) daty zdarzenia,

3) stwierdzonej nieprawidłowości "

5) po § 4 uchwały następuje zmiana określenia następujących kolejno paragrafów  :

a) z "§4" na "§5",

b) z "§5" na "§6".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Opolskiego . 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 września 2019 r.

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
 PRZY ULICY LIPOWEJ 1 W BIAŁEJ 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Lipowej 1 w Białej prowadzonego przez Gminę Biała – Urząd Miejski 
w Białej .

§ 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :

1) w okresie zimowym ( październik – marzec) :

·od 900 do 1600 od wtorku do piątku

·od 900 do 1200 pierwsza sobota miesiąca ,

2) w okresie letnim ( kwiecień – wrzesień) :

·od 900 do 1600 od wtorku do piątku

·od 900 do 1200 wszystkie  soboty miesiąca

3) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego 
regulaminu.

2. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny  pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Białą .

3. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do 
zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego 
użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu.

4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:

1) danych dostarczającego odpady,

2) miejsca pochodzenia odpadów (adres),

3) ilości poszczególnych frakcji odpadów,

5. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu  potwierdzającego 
zameldowanie na terenie Gminy Biała lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Biała.

6. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia 
dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie 
w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą 
z prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:

1) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić 
w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Powyższe nie dotyczy oddzielania ram okiennych od szyb,

2) umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, 
kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być 
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z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne 
w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK.

3) osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do samodzielnego uprzątnięcia terenu w przypadku 
zanieczyszczenia wskutek rozładunku.

4) pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy 
je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej.

5) pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów 
w miejscach wskazanych do ich zbierania.

6) odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych 
opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili 
dostarczenia,

7) opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.

8) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne ( 
w całości)

9) odpady biodegradowalne (zielone) dostarczane w workach należy wyrzucić bez opakowań (worków)

8. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:

1) jeśli rodzaj i  ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,

2) brak jest możliwości  stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,

3) odpady zostały dostarczone w sposób  nieposegregowany,

4) ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich 
pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej w tym z produkcji rolniczej, budowy, remontu lub 
rozbiórki obiektów budowlanych wymagających zezwoleń,

5) pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów,

6) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

7) W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną 
notatkę z uzasadnieniem odmowy.

§ 4. 1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 09.12.2014  r. w sprawie katalogu  Odpadów  (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923) :

Kod odpadu Rodzaj odpadu
20 01 01 Papier, tektura 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
20 01 39 Tworzywa sztuczne
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 Opakowania ze szkła
20 01 02 Szkło
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z 
wymienione w 17 01 06

16 01 03 Zużyte opony
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
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20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
17 02 01 Drewno
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
17 06 04 Materiały izolacyjne 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*

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

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady niebezpieczne 

20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31*
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone 

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

§ 5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie 
jak:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady zanieczyszczone

3) materiały zawierające azbest,

4) gaśnice i butle gazowe,

5) szyby samochodowe,

6) części samochodowe (tj. zderzaki,  reflektory itp.)

7) części pochodzące z maszyn rolniczych ( min. opony) ,

8) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

9) odpady w opakowaniach cieknących.

10) odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.)

11) złom

12 płyta bitumiczna (ondulina)

§ 6. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których 
stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 7. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:
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1) mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające 
sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,

2) pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,

3) ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa 
PSZOK

§ 8. 1. Uregulowania porządkowe i BHP

1) teren PSZOK jest pod stały monitoringiem,

2) osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,

3) na terenie PSZOK obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

4) dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,

5) wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,

6) kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,

7) na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,

8) w trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę komunalną na terenie PSZOK-u nie może 
przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika PSZOK

9) dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu 
realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
prowadzony przez Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z pozn.z m. ).

2. Dodatkowe informacje

1) Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem    
telefonu    .………………………………………...

2) Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pok. Nr 1a, na stronie internetowej 
www.bip.biala.gmina.pl  ,  a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białej www. biala.gmina.pl

3) Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2019r.
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UZASADNIENIE

W maju 2017 roku gmina Biała złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 05.02. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

na realizację inwestycji pn. "Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała". Projekt ten zakwalifikował się do

dofinansowania i podpisano umowę o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0004/17. Zgodnie z

wymogami programu operatorem tj. jednostką prowadzącą PSZOK może być gmina lub jej jednostka

budżetowa. Z uwagi, iż gmina Biała nie posiada jednostki budżetowej która mogła by prowadzić taki

obiekt, gmina złożyła oświadczenie iż operatorem będzie Urząd Miejski w Białej. Takie działanie

poprzedzone zostanie wprowadzeniem odpowiednich zmian do regulaminów.

Uchwała nr XXXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów reguluje podstawowe zasady systemu

gminnego gospodarowania odpadami komunalnymi min. zasady funkcjonowania PSZOK-u. Zachodzi

konieczność zmiany zapisu § 4 poprzez usuniecie informacji, iż PSZOK prowadzony jest przez

przedsiębiorcę w odniesieniu do uwag co do jego funkcjonowania. Po wprowadzeniu koniecznych zmian w

zakresie operatora, uwagi co do funkcjonowania PSZOK będą dotyczyły bezpośrednio pracowników Urzędu

Miejskiego w Białej

Sporządził :Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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