
UCHWAŁA NR XXXIII/368/13
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie 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 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm). 

Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Podstawę obliczenia ilości odbieranych odpadów z nieruchomości w zależności od jej funkcji (zamieszkała, 
niezamieszkała) stanowią przyjęte normatywy produkcji odpadów na osobę na miesiąc określone w załączniku nr 
1 do uchwały.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 1 osoby do 3 osób stały zestaw pojemników: 

a) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) na odpady suche, 

c) pojemnik o pojemności 60 l (0,06 m³) na bioodpady.

2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 4 osoby do 6 osób stały zestaw pojemników: 

a) pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m³) na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m³) na odpady suche, 

c) pojemnik o pojemności 140 l (0,14 m³) na bioodpady.

3) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkuje powyżej 6 osób stały zestaw 
pojemników: 

a) pojemnik o pojemności 360 l (0,36 m³) na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik o pojemności 360 l (0,36 m³) na odpady suche, 

c) pojemnik o pojemności 140 l (0,14 m³) na bioodpady.

4) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w zależności od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość: 

a) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemniki o pojemności: 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na odpady suche.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 
60l (0,06m3), 120l (0,12m³), 240l (0,24m³), 360l (0,36m3), 660l (0,66m3), 1100l (1,1m³) określonej 
w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. 
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3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i liczby pojemników o pojemności: 60l (0,06m3), 120l 
(0,12m³), 240l (0,24m³), 360l (0,36m3), 660l (0,66m3), 1100l (1,1m³) określonej w deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości. 

4. Szkło w podziale na bezbarwne i kolorowe będzie zbierane w ogólnodostępnych gniazdach ustawionych na 
terenie całej Gminy w następujących pojemnikach; 

a) pojemnik o pojemności 1500l (1,5m3) - szkło bezbarwne, 

b) pojemnik o pojemności 1500l (1,5m3) - szkło kolorowe.

§ 3. 1. Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości dzieli się na pięć grup ze względu na sposób 
i częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale); 

3) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady i odpady zielone); 

4) szkło w podziale na bezbarwne i kolorowe; 

5) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, zużyte opony).

2. Częstotliwość i sposób odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z uwzględnieniem rodzaju 
zabudowy określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Gminą określi 
szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczonej 
opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.); 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe); 

6) odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano- rozbiórkowe w ilości do 3 m³ od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata 
w ciągu roku; 

13) zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych).

2. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kluczborka. Informacje te zostaną zamieszczone 
także w harmonogramie odbioru odpadów z nieruchomości, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
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4. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów na terenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych będą odpowiednio oznakowane ze wskazaniem rodzaju odpadów, które należy 
w nich umieszczać. 

5. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy umieszczać 
w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów. 

6. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 1 w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest 
zobowiązany do ich posortowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych, jeżeli odmówi ich 
posortowania obsługa Punktu, może odmówić przyjęcia odpadów.

§ 5. Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork zostaną zagospodarowane 
przez poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 7. Uchyla się : 

1) Uchwałę Nr XXVII/300/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 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 

2) Uchwałę Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 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.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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     Załącznik Nr 1 

     do uchwały Nr XXXIII/368/13 
     Rady Miejskiej w Kluczborku 
     z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

 
Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 

zamieszkują mieszkańcy 
 

L.p. 
Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 
odpadów komunalnych) 

Jednostka charakteryzująca źródło 
wytwarzanych odpadów 

Średnia ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych w ciągu miesiąca 

litry / m-c metry
3 
/ m-c 

1. 
nieruchomość zamieszkała 
jednorodzinna 

na zamieszkującego 80 0,08 

2. 
nieruchomość zamieszkała 
wielorodzinna 

na zamieszkującego 120 0,12 

3. 
uczelnie, szkoły, 
przedszkola, żłobki 

na studenta/ ucznia/ dziecko 12 0,012 

na pracującego 40 0,04 

4. 
szpitale, hotele i inne 
placówki całodziennego 
pobytu 

na łóżko 60 0,06 

na pracującego 40 0,04 

5. lokale handlowe na pracującego 40 0,04 

 

6. lokale gastronomiczne 
na 1 miejsce konsumpcyjne 60 0,06 

na pracującego 40 0,04 

7. 
urządzone targowiska, hale 
targowe, giełdy 

na punkt handlowy 120 0,12 

 

8. ogródki działkowe 

na każdą działkę w sezonie letnim (od 
1 marca do 31 października) 

80 0,08 

na każdą działkę w sezonie zimowym 
(od 1 listopada do 28 lutego) 

20 0,02 

9. cmentarz na miejsce grzebalne 12 0,012 

10. tereny parków, zieleńców na 1 ha 200 0,2 

11. 
pomieszczenia biurowe, w 
tym instytucje i urzędy 

na pracującego 40 0,04 

12. 

punkty handlowe i 
usługowe poza lokalem 
(kiosk, uliczne punkty 
szybkiej konsumpcji, 
kwiaciarnie) 

na pracującego 40 0,04 

13. 
rzemiosło i zakłady 
wytwórcze, działalność 
gospodarcza 

na pracującego 40 0,04 

14. 

instytucje kultury, nie 
posiadające sal 
widowiskowych, w tym 
m.in.: muzea, galerie, 
biblioteki 

na pracującego 40 0,04 

15. 
obiekty sportowe, w tym 
m.in. hale sportowe, korty 
tenisowe, kąpieliska itp.. 

na pracującego 40 0,04 

16. sala widowiskowa 
na miejsce na widowni 4 0,004 

na pracującego 40 0,04 
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           Tabela określająca  częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych w podziale na rodzaj odpadów oraz rodzaj zabudowy 

 

 
 
* Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork odbiór odpadów biodegradowalnych w  sezonie letnim  
(od 1 kwietnia do 30 września) nie rzadziej niż raz na tydzień, w sezonie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

                                                           
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 

3
 Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Grupa odpadów Rodzaje odpadów 

Rodzaj zabudowy 

Zamieszkała 

jednorodzinna
1
 

Zamieszkała 

wielorodzinna
1 

Mieszana 

jednorodzinna
2
 

Mieszana 

wielorodzinna
2 Niezamieszkała

3
 

Odpady komunalne zmieszane                    

 (niesegregowane odpady komunalne) 

Nie rzadziej niż raz na 

miesiąc-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na tydzień-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na miesiąc-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na tydzień-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz na 

miesiąc-„u źródła” 

 

Odpady suche 

Tworzywa sztuczne 

Nie rzadziej niż raz na 

miesiąc-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na tydzień-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na miesiąc-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz 

na tydzień-„u źródła” 

Nie rzadziej niż raz na 

miesiąc-„u źródła” 

Opakowania wielomateriałowe 

Metal 

Papier i tektura 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

Odpady zielone  
Nie rzadziej niż raz na 

tydzień-„u źródła”* 

Do PSZOK Do PSZOK Do PSZOK Do PSZOK 

Bioodpady ---------- 
Nie rzadziej niż raz 

na tydzień-„u źródła”* 
----------- ----------- 

 

Szkło 
Bezbarwne Zbiórka w gniazdach ogólnodostępnych. 

Nie rzadziej niż raz na miesiąc Kolorowe 

 

 

Odpady 

problemowe 

Odpady wielkogabarytowe 
Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień)-„u źródła” 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 

Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień)-„u źródła” 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Odpady zielone  Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zużyte opony Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zużyte baterie i akumulatory Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Przeterminowane leki Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Chemikalia Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Odpady budowlano- rozbiórkowe Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/368/13 
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia z 24 kwietnia 2013 r. 
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