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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3b, 3c i 3d, ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Miejska w Namysłowie, po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr 329/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
22 października 2020 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, który 
przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2023 r. 

Rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Odpadowy toner drukarski  z wyłączeniem odpadowego toneru drukarskiego zawierającego substancje 
niebezpieczne 

Syntetyczne oleje hydrauliczne 
Opakowania z papieru i tektury opakowania z papieru i tektury bez zawartości opakowania 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości opakowania 

Opakowania z drewna opakowania z drewna bez zawartości opakowania 
Opakowania z metalu opakowania z metalu bez zawartości opakowania 
Opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe bez zawartości opakowania 
Opakowania ze szkła opakowania szklane bez zawartości opakowania 
Opakowania z tekstyliów opakowania z tekstyliów bez zawartości opakowania 
Odpady betonu oraz gruz 
budowlany z rozbiórek 
i remontów; gruz ceglany 
pochodzący z gospodarstw 
domowych 

w ilości nieprzekraczającej 1 m3 rocznie  
z zadeklarowanej nieruchomości 

Papier i tektura gazety, katalogi, reklamówki papierowe 
Szkło  

Bioodpady odpady stanowiące części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych 

Odzież 
Tekstylia 
Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

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

Urządzenia zawierające freony chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon 

Leki  z wyłączeniem leków cytotoksycznych 
i cytostatycznych 

Baterie i akumulatory  

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 

Drewno  drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem drewna 
zawierającego substancje niebezpieczne 

Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, 
metalu, gumy 

Metale  
Gleba i ziemia, w tym kamienie gleba i ziemia nie zanieczyszczone 

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych Odpady wielkogabarytowe grzejniki, felgi, wanny żeliwne 

Zużyte opony opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm, w ilości 
nieprzekraczającej 4 sztuk rocznie z zadeklarowanej nieruchomości 

Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji płytki CD, DVD 
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Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne 

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 
gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku ze zmianą 
definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych i wskazaniu, że są to odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych, zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do definicji zawartej w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Burmistrz 

AP/RK 
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