
UCHWAŁA NR 217/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 17 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Namysłowie, po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, uchwala co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia przez Gminę Namysłów 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, obejmujący:
1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych;
2) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych obejmujący:

a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) odbiór w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebranych w sposób 
selektywny odpadów wymienionych w załączniku do uchwały.
§ 2. 1. Odpady komunalne, wymienione w § 1 pkt 1 i pkt 2, odbierane są w każdej ilość zebranej 

przez właściciela nieruchomości.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, należy zgłaszać pisemnie bądź telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub 
drogą elektroniczną na adres gospodarka.odpadami@namyslow.eu.

§ 3. Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane są zgodnie z opublikowanym przez 
gminę harmonogramem, z następującą minimalną częstotliwością:
1) z budynku mieszkalnego jednorodzinnego z terenu miasta:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) papier - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do

30 listopada oraz 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca,
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f) odpady zielone - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
2) z budynku wielorodzinnego z terenu miasta:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
e) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do

30 listopada oraz 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca,
f) odpady zielone - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;

3) z terenu wiejskiego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
e) odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
§ 4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz 

z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, odpady komunalne odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z następującą minimalną częstotliwością:
1) z terenu miasta:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) papier - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu;

2) z terenu wiejskiego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
§ 5. Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
a powstają odpady komunalne, odpady te są odbierane zgodnie z opublikowanym przez Urząd Miejski 
w Namysłowie harmonogramem z następującą minimalną częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 

1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

2) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie 
telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

3) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 
1 grudnia do 31 marca;
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4) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie 
telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca.
§ 6. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 

od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał (w systemie akcyjnym).
§ 7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
§ 8. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie oddawać odpady według rodzaju 
wskazanego w załączniku do uchwały.

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązki 
właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych o minimalnej pojemności, określonej w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty utrzymania tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zakupi każdą, potrzebną ilość 
worków służących do zbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak:
1) materiały zawierające azbest;
2) papa;
3) szyby samochodowe;
4) szkła zbrojone i hartowane;
5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);
6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji;
7) odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych;
8) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

§ 10. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje bezpłatnie odpadów 
takich jak:
1) odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, przywożonych 

w beczkach, workach, skrzynkach, zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu 
o pojemności jednostkowego opakowania ponad 20 litrów;

2) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, chemikalia 
nietypowe dla prac domowych takie jak kwasy, zasady, sole i odczynniki chemiczne.
§ 11. Maksymalna ilość, jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych do gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie może przekroczyć 2 m3. Transport odpadów mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 12. Informacje o lokalizacji gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
i godzinach otwarcia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w "Gazecie Namysłowskiej".

§ 13. Traci moc uchwała Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona 
uchwałą Nr XXIII/281/13 z dnia 28 listopada 2013 r., uchwałą Nr 44/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz 
uchwałą Nr 129/VII/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr 217/VII/16

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 17 czerwca 2016 r.

RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury opakowania z papieru i tektury bez zawartości opakowania

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości opakowania

15 01 03 Opakowania z drewna opakowania z drewna bez zawartości opakowania
15 01 04 Opakowania z metalu opakowania z metalu bez zawartości opakowania
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe bez zawartości opakowania
15 01 07 Opakowania ze szkła opakowania szklane bez zawartości opakowania
15 01 09 Opakowania z tekstyliów opakowania z tekstyliów bez zawartości opakowania

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz 
budowlany z rozbiórek
i remontów

17 01 02 Gruz ceglany
17 02 01 Drewno
20 01 01 Papier i tektura gazety, katalogi, reklamówki papierowe
20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji odpady nie zawierające odpadów mięsnych

20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

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

20 01 23* Urządzenia zawierające freony chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 31* Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione
w 20 01 31

z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych
(20 01 31*)

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

baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01*),
niklowo-kadmowe (16 06 02*), baterie zawierające rtęć
(16 06 03*)

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

20 01 38 Drewno inne niż wymienione
w 20 01 37*

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem 
drewna zawierającego substancje niebezpieczne (20 01 37*)

20 01 39 Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające 
ceramiki, szkła, metalu, gumy

20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji części roślin z ogrodów i parków
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie gleba i ziemia nie zanieczyszczone

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw 
sztucznych20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
grzejniki, felgi, wanny żeliwne

16 01 03 Zużyte opony opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji płytki CD, DVD

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne
i syntetyczne

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny 
niż wymieniony w 08 03 17

z wyłączeniem odpadowego toneru drukarskiego 
zawierającego substancje niebezpieczne (08 03 17*)

* odpad niebezpieczny
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