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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/379/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 uchyla się ust. 5; 

2) w § 3 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów w ilości 4 sztuk 
w ciągu roku”;; 

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia....................2021 r. 

Tabela określająca częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych 
w podziale na rodzaj odpadów oraz rodzaj zabudowy 

Rodzaj zabudowy 
Grupa odpadów Rodzaje odpadów Zamieszkała 

jednorodzinna1 
Zamieszkała 

wielorodzinna1 
Mieszana  

jednorodzinna2 
Mieszana 

wielorodzinna2 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 
2 razy/ tydzień 

nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 
2 razy/ tydzień 

Metale 

Tworzywa sztuczne 
Odpady  
z metali  
i tworzyw sztucznych Opakowania 

wielomateriałowe 

nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 
1 raz / tydzień 

nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 
1 raz / tydzień 

Papier 

Tektura 
Odpady opakowaniowe  
z papieru 

Papier i tektura 

Odpady opakowaniowe  
z tektury 

nie rzadziej niż 
1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 
1 raz /  tydzień 

nie rzadziej niż 
1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 
1 raz /  tydzień 

Bezbarwne 
Szkło 

Kolorowe 
nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 
nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 
nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 
nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

Bioodpady  
(w tym odpady zielone) 

w okresie od 1 kwietnia do 
31 października nie rzadziej 

niż 
1 raz / tydzień 

 
w okresie od 1 listopada do 

nie rzadziej niż 1 raz / 
tydzień 

w okresie od 1 kwietnia do 
31 października nie rzadziej 

niż 
1 raz / tydzień 

 
w okresie od 1 listopada do 

nie rzadziej niż 1 raz / 
tydzień 
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31 marca nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

31 marca nie rzadziej niż 
1 raz / 2 tygodnie 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

dwa miesiące – 
„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

dwa miesiące – 
„u źródła” 

Odpady wielkogabarytowe 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Zbiórka w systemie 

akcyjnym jeden raz na 
kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

dwa miesiące – 
„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w systemie 
akcyjnym jeden raz na 

dwa miesiące – 
„u źródła” 

Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Odpady problemowe 

Odpady zielone, zużyte opony, 
zużyte baterie  
i akumulatory, 
przeterminowane leki, 
chemikalia, odpady 
budowlano- rozbiórkowe, 
odpady niebezpieczne, 
tekstylia i odzież, odpady 
niekwalifikujące się do 
opadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku 
przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły  
i strzykawki 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
2 Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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, 
spowodowane jest wyłączeniem z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości 
niezamieszkałych jakimi są również nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Z uwagi na fakt, że nieruchomości 
te są rozliczane w formie rocznego ryczałtu nie można ich było wyłączyć z gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi wraz z innymi nieruchomościami na których nie zamieszkują mieszkańcy 
począwszy od 1 lipca 2021r.- w połowie roku, a dopiero od 1 stycznia 2022r. W związku z tym należy 
dostosować zapisy przedmiotowej uchwały do nowych zasad związanych z zaprzestaniem świadczenia 
usług odbioru odpadów z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 
 Burmistrz Miasta Kluczborka 

  

Jarosław  Kielar 
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