UCHWAŁA NR XIX.112.2020
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego określenia sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasiągnięciu opinii Państowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach Rada Gminy w Górzycy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Górzyca i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałej będą odbierane następujące frakcje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na:
a) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,
b) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
c) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
d) odpady ulegajace biodegradacji w tym bioodpady;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony
z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, o rozmiarze
nie przekraczającym 56 cm (22 cale) - mobilna zbiórka.
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałej odbierane będą następujące frakcje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które ze względu na swój charakter i skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych z podziałem na:
a) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
b) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła (oprócz odpadów
powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
c) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
d) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady (oprócz odpadów powstałych w związku
z charakterem prowadzonej działalności),
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) (oprócz
odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności) - mobilna zbiórka.
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4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem
prowadzonej działalności).
3. W ramach usługi właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostaną dostarczone
przez przedsiebiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłonionego przez gminę
w drodze przetargu zwanego dalej operatorem - pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie mógł dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z siedzibą przy
ulicy 1 Maja 12/4, 69-113 Górzyca, zwanego dalej PSZOK następujące frakcje:
1) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury;
2) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
3) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady niebezpieczne;
8) odpady tekstyliów i odzieży;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10) meble i inne odpady wielkobarytowe;
11) zużyte opony pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, o rozmiarze
nie przekraczającym 56 cm (22 cale);
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z drobnych remontów
wykonywanych we własnym zakresie, nie wymagających zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę)
z podziałem na:
a) odpady betonu i gruzu budowlanego,
b) odpady gruzu ceglanego,
c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
d) drewno - parkiety, boazerie itp.,
e) szkło - szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
f) tworzywa sztuczne: płytki pcv, instalacje pcv, panele ścienne itp.
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie mógł dostarczyć do PSZOK następujące frakcje odpadów, które ze względu na swój
charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
1) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
2) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
3) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła (oprócz odpadów
powstałych w związku z charakterem prowadzonej działalności),
4) meble i inne odpady wielkobarytowe (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej
działalności),
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5) zużyte opony pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, o rozmiarze
nie przekraczającym 56 cm (22 cale), (oprócz odpadów powstałych w związku z charakterem prowadzonej
działalności),
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z drobnych remontów
wykonywanych we własnym zakresie, nie wymagających zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę)
z podziałem na:
a) odpady betonu i gruzu budowlanego,
b) odpady gruzu ceglanego,
c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
d) drewno - parkiety, boazerie itp.,
e) szkło - szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
f) tworzywa sztuczne: płytki pcv, instalacje pcv, panele ścienne itp.
3. O
terminach
organizacji
mobilnej
zbiórki,
o których
mowa
w§
2 ust. 1 pkt. 3 i §
2 ust. 2 pkt. 3 właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych do PSZOK odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 11 od właścicieli
nieruchomości jest limitowana i wynosi 2 komplety opon/nieruchomość zamieszkałą lub niezamieszkałą/rok.
§ 4. Przy dostarczaniu odpadów do PSZOK należy okazać się dokumentem potwierdzającym dokonanie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Górzyca.
§ 5. Operator ma obowiązek odebrać z nieruchomości zamieszkałej każdą ilość odpadów wymienionych
w § 2 ust.1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3.
§ 6. Operator ma obowiązek odebrać z nieruchomości niezamieszkałej odpady wymienione w §
2 ust. 2 pkt 3, które nie powstały w związku z charakterem prowadzonej działalności.
§ 7. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1,
pkt.2 odbierane będą przez operatora w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Prowadzący PSZOK przyjmuje odpady komunalne na zasadach obowiązujących w regulaminie
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz frakcje odpadów komunalnych zbierane
w sposób selektywny powinny być zbierane w pojemnikach lub workach określonych w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca.
§ 10. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, w tym odpadów
z papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, oznaczonych
kolorem niebieskim, z napisem "Papier" nie wolno wrzucać:
1) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
2) papieru lakierowanego i powleczonego folią;
3) papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
4) kartonów po mleku i napojach;
5) papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
6) tapet;
7) pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;
8) zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła białego i kolorowego, w tym
odpadów ze szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, oznaczonych kolorem zielonym z napisem "Szkło"
nie wolno wrzucać:
1) ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
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2) szkła okularowego;
3) szkła żaroodpornego;
4) zniczy z zawartością wosku;
5) żarówek i świetlówek;
6) reflektorów;
7) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
8) luster;
9) szyb okiennych i zbrojnych;
10) monitorów i lamp telewizyjnych;
11) termometrów i strzykawek.
3. Do pojemników o worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, w tym odpadów metali,
odpadów opakowaniowych z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpadów tworzyw sztucznych, odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpaów opakowaniowych wielomateriałowych oznaczonych
kolorem żółtym, z napiem "Metale i tworzywa sztuczne" nie wolno wrzucać:
1) butelek i pojemników z zawartością;
2) plastikowych zabawek;
3) opakowań po lekach i zużytych artykułów;
4) opakowań po olejach silnikowych;
5) części samochodowych;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) puszek i pojemników po farbach i lakierach;
8) zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
§ 11. Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne
elementy plastikowe.
§ 12. Do pojemników przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, oznaczonych
kolorem brązowym z napisem "Bio" nie wolno wrzucać:
1) kości zwierząt;
2) oleju jadalnego;
3) odchodów zwierząt;
4) popiołu z węgla kamiennego;
5) leków;
6) drewna impregnowanego;
7) płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
8) ziemi i kamieni;
9) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
§ 13. Odpady powstałe na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, posegregowane niezgodnie
z zasadami zawartymi w § 10 - § 12 odbierane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
w dniu ich odbioru wskazanym w harmonogramie.
§ 14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych conajmniej dwa razy w miesiącu.
§ 15. Frakcje odpadów zbierane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 2 odbierane są z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych conajmniej jeden raz w miesiącu.
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§ 16. Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych conajmniej jeden raz w tygodniu.
§ 17. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych zostaną udostępnione przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 18. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony
odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dodatkowo u źródła conajmniej raz na dwa
miesiące - zgodnie z harmonogramem wystawki, podanym do wiadomości przez gminę w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 19. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte
opony właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie mógł wystawić podczas zbiórki mobilnej lub zostawić w Punkie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych cztery razy w roku.
§ 20. W przypadku nieuchomości, które nie są dostępne dla pracowników operatora, właściciel
nieruchomości wystawia pojemniki i worki na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w dniu
odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie przed godziną 600.
§ 21. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będa
zagospodarowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz. 797).
§ 22. 1. Ustala się tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomosci oraz prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Górzycy:
1) telefonicznie pod nr telefonu 95 759 18 77;
2) pisemnie pod adres ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca;
3) poprzez pocztę elektroniczną na adres ug@gorzyca.pl.
§ 23. Traci moc uchwała Nr XXVII.141.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 936).
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. z o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) rada gminy zobowiązana jest do określenia 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 wlaściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła bezwzględny obowiązek
segregacji odpadów oraz szereg innych zmian. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie
zapisów uchwały do wymogów ustawowych.
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