
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 23 maja 2017 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 6r ust. 3 i 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920), 
po zaopiniowaniu projektu uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane z terenu nieruchomości są:

1) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) zbierane w sposób selektywny:

a) papier,

b) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

c) szkło;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady;

e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) zużyte opony - w ilości do 4 sztuk opon na jedno gospodarstwo domowe na jedną zbiórkę odpadów.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przyjmowane są zbierane w sposób selektywny:

1) papier;

2) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

3) szkło;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyte opony;
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10) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac niewymagających 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 
300 kilogramów rocznie na mieszkańca;

11) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów.

§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, 
nieruchomość ta, z zastrzeżeniem ust. 3-5, wyposażona zostanie:

1) na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale 
mieszkalne funkcjonują w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne, w:

a) pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów przeznaczone na pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych;

b) jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności:

- 120 litrów w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”, przeznaczone na papier;

- 120 litrów w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, przeznaczone na metal, 
tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

- 80 litrów w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczone na szkło;

c) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności:

- 120 litrów w kolorze brązowym lub innym kolorze, jeżeli odpowiednie przepisy dopuszczają jego 
stosowanie, oznaczone napisem „Bio”, przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone i inne bioodpady, chyba, że prowadzone jest kompostowanie lub wykorzystywanie w inny sposób 
we własnym zakresie tych odpadów;

- 120 litrów lub 240 litrów, oznaczone napisem „Popiół”, przeznaczone na żużle, popioły paleniskowe 
i pyły z kotłów;

2) na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie 
wspólnych dla tych lokali pojemników na odpady komunalne, w:

a) pojemniki o pojemności 1100 litrów lub większej przeznaczone na pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych;

b) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności:

- 1100 litrów w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”, przeznaczone na papier;

- 1100 litrów w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, przeznaczone na metal, 
tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

- 1100 litrów w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczone na szkło.

c) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności:

- 1100 litrów w kolorze brązowym lub innym kolorze, jeżeli odpowiednie przepisy dopuszczają jego 
stosowanie, oznaczone napisem „Bio”, przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone i inne bioodpady, chyba, że prowadzone jest kompostowanie lub wykorzystywanie w inny sposób 
we własnym zakresie tych odpadów;

- 1100 litrów, oznaczone napisem „Popiół”, przeznaczone do selektywnego zbierania żużli, popiołów 
paleniskowych i pyłów z kotłów.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, 
nieruchomość ta, z zastrzeżeniem ust. 3-5, wyposażona zostanie:

1) na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale 
mieszkalne funkcjonują w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne, 
w pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne;

Id: 26CCF33D-D30C-4752-916F-A1EF3FD6669A. Podpisany Strona 2



2) na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie 
wspólnych dla tych lokali pojemników na odpady komunalne, w pojemniki o pojemności 1100 litrów 
lub większej przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą przydzielane 
właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ilości uzależnionej od ilości osób 
zamieszkujących nieruchomości, na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady komunalne będą przydzielane właścicielom nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie w kombinacjach pojemników i worków o pojemnościach 
określonych w ust. 1 i 2.

5. W uzasadnionych przypadkach ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych przydzielona 
właścicielowi nieruchomości będzie mogła zostać ustalona indywidualnie dla danej nieruchomości.

6. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w ust. 1 i 2, utrzymywane będą w odpowiednim stanie technicznym.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość oraz sposób odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne 
funkcjonują w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
z pojemników o pojemności 120 litrów lub 240 litrów - jeden raz na dwa tygodnie;

b) papier w workach o pojemności 120 litrów w kolorze niebieskim, oznaczonych napisem „Papier”, w tym 
tektura spakowana osobno w inny sposób niż poprzez umieszczenie jej w worku - jeden raz na miesiąc;

c) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe w workach o pojemności 120 litrów w kolorze 
żółtym, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - w okresie od 1 maja do 30 września - jeden 
raz na dwa tygodnie, oraz w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc;

d) szkło w workach o pojemności 80 litrów w kolorze zielonym, oznaczonych napisem „Szkło” - jeden raz 
na miesiąc;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady, z pojemników o pojemności 
120 litrów w kolorze brązowym lub innym kolorze, jeżeli odpowiednie przepisy dopuszczają jego 
stosowanie, oznaczonych napisem „Bio” - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa 
tygodnie, oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc;

f) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z pojemników o pojemności 120 litrów lub 240 litrów, 
oznaczonych napisem „Popiół” - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na dwa tygodnie, 
oraz w okresie od 1 maja do 30 września - jeden raz na dwa miesiące;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe luzem - dwa razy w roku;

h) zużyte opony luzem - dwa razy w roku;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny luzem lub w przeznaczonych na ten sprzęt opakowaniach 
transportowych - dwa razy w roku;

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie wspólnych 
dla tych lokali pojemników na odpady komunalne:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
z pojemników o pojemności 1100 litrów lub większej - jeden raz na tydzień;

b) papier z pojemników o pojemności 1100 litrów w kolorze niebieskim, oznaczonych napisem „Papier” - 
jeden raz na dwa tygodnie;

c) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe z pojemników o pojemności 1100 litrów 
w kolorze żółtym, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - jeden raz na dwa tygodnie;

d) szkło z pojemników o pojemności 1100 litrów w kolorze zielonym, oznaczonych napisem „Szkło" - jeden 
raz na dwa tygodnie;

Id: 26CCF33D-D30C-4752-916F-A1EF3FD6669A. Podpisany Strona 3



e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady, z pojemników o pojemności 
1100 litrów w kolorze brązowym lub innym kolorze, jeżeli odpowiednie przepisy dopuszczają jego 
stosowanie, oznaczonych napisem „Bio” -  jeden raz na tydzień;

f) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z pojemników o pojemności 1100 litrów, oznaczonych 
napisem „Popiół” - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na dwa tygodnie, oraz w okresie 
od 1 maja do 30 września - jeden raz na dwa miesiące;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe luzem - dwa razy w roku;

h) zużyte opony luzem - dwa razy w roku;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny luzem lub w przeznaczonych na ten sprzęt opakowaniach 
transportowych - dwa razy w roku.

§ 5. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gogolinie 
przy ul. Ligonia, zwany dalej „punktem”:

1) selektywnie zbierane odpady komunalne są przyjmowane do punktu od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00 oraz w sobotę w godzinach od 7.00 do 13.00;

2) przyjęcia odpadów dokonuje obsługa punktu;

3) dostarczający odpady do punktu ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach i w sposób 
wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przypadki niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgłasza telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie 
internetowej Gminy Gogolin, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie 
internetowej Gminy Gogolin, pisemnie na adres lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
przy ul. Krapkowickiej 6.

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości podaje w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub numer telefonu osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie 
usługi;

2) opis niewłaściwego świadczenia usługi;

3) adres nieruchomości, z której usługa jest świadczona w sposób niewłaściwy, w przypadku gdy dotyczy 
to usługi odbierania odpadów z nieruchomości.

§ 7. Traci moc uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 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, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. 
poz. 2025).

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem1 lipca 2017 r.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Ilości pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych przydzielane właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomości 

 Odpady są zbierane w sposób selektywny Odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

 Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna 

Ilość pojemników lub 
worków 

Liczba osób 
zamieszku- 
jących w 
nieruchomo-
ści 

Ilość pojemników Liczba osób 
zamieszku- 
jących w 
nieruchomo-
ściach 

Ilość pojemników Liczba osób 
zamieszku- 
jących w 
nieruchomo-
ści 

Ilość pojemników Liczba osób 
zamieszku- 
jących w 
nieruchomo-
ściach 

pozostałości po 
segregacji odpadów 
komunalnych albo 
niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

1 pojemnik 120 litrów 1 - 4 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 73 1 pojemnik 120 litrów 1 - 2 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 36 

2 pojemniki 120 litrów lub 
1 pojemnik 240 litrów 

5 - 9 15 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 73 2 pojemniki 120 litrów lub 
1 pojemnik 240 litrów 

3 - 4 30 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 

> 36 

25 litrów pojemności 
pojemników na każdą 
osobę 

> 9 - - 60 litrów pojemności 
pojemników na każdą 
osobę 

> 4 - - 

odpady ulegające 
biodegradacji, w tym 
odpady zielone i inne 
bioodpady 

1 pojemnik 120 litrów 1 - 12 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 110 - - - - 

10 litrów pojemności 
pojemników na każdą 
osobę 

> 12 10 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 110 - 
 

- - - 

żużle, popioły 
paleniskowe i pyły 
z kotłów 

1 pojemnik 120 litrów 1 - 5 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 55 - - - - 

2 pojemniki 120 litrów lub 
1 pojemnik 240 litrów 

6 - 11 20 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 55 - - - - 

20 litrów pojemności 
pojemników na każdą 
osobę 

> 11 - - - - - - 

papier 1 worek 120 litrów na osobę na 3 miesiące 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 73 - - - - 

15 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 73 - - - - 

metal, tworzywo 
sztuczne i 
opakowania 
wielomateriałowe 

1 worek 120 litrów na osobę na 1 miesiąc 1 pojemnik 1100 litrów ≤ 31 - - - - 

35 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 31 - - - - 

szkło 1 worek 80 litrów na osobę na 3 miesiące 1 pojemnik 1100 litrów  ≤ 73 - - - - 

15 litrów pojemności pojemników 
na każdą osobę  

> 73 - - - - 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 23 maja 2017 r.
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