
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.2) )  Rada Gminy 
Świerczów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina Świerczów będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie – w każdej ilości; 

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie  – w każdej ilości; 

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie  – w każdej ilości; 

4) metali i tworzyw sztucznych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie – w każdej ilości; 

5) bioodpadów zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie  – w każdej ilości; 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem; 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – w ilości określonej wg załącznika do uchwały. 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone  z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz  raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz z budynków wielolokalowych. 

2) papier i tektura –   raz na miesiąc; 

3) metale i tworzywa sztuczne –  raz na miesiąc; 

4) szkło –  raz na miesiąc; 

5) bioodpady: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

b) w okresie od 1grudnia do 31 marca  nie rzadziej niż raz na miesiąc z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych. 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583,1005 i 1079. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1549. 
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2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości w systemie  akcyjnym, zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem, raz na pół roku. 

§ 3. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Ziemiełowicach, gmina Namysłów, można bezpłatnie oddawać odpady według 
ilości i rodzaju wskazanego  w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
a także szczegółowy regulamin korzystania wraz z cennikiem za odbiór, Gmina podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerczów oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

3. Maksymalna ilość jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych, nie może przekroczyć 1 m3. 
Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są wyłącznie odpady określone 
w załączniku do uchwały, dostarczone tam przez ich wytwórców. 

5. Zarządca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów 
niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie. 

§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może 
zgłosić skargę do Wójta Gminy Świerczów nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia 
nieprawidłowości: 

a) telefonicznie - pod numerem 774196170, 

b) w formie elektronicznej - na adres ug@swierczow.pl, 

c) pisemnie na adres Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, 

d) osobiście w Urzędzie Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/101/2019  Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. 
poz. 3870). 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość 

odpadów 
Jednostka 
[mieszkaniec/rok] 

1. 20 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru 
i tektury, gazety, katalogi, 
reklamówki papierowe 

bez 
ograniczeń  

 

2. 20 01 02 Szkło opakowania szklane bez 
zawartości opakowania 

bez 
ograniczeń 

 

3. 20 01 08 Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

odpady nie zawierające 
odpadów mięsnych bez 

ograniczeń 

 

4. 20 01 10 Odzież  bez 
ograniczeń  

5. 20 01 11 Tekstylia  bez 
ograniczeń  

6. 20 01 21* Lampy 
fluorescencyjne 
i inne odpady 
zawierające rtęć 

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

bez 
ograniczeń  

7. 20 01 23* Urządzenia 
zawierające freony 

chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory zawierające 
freon 

bez 
ograniczeń  

8. 20 01 32 Leki inne niż 
wymienione w 20 
01 31 

 bez 
ograniczeń  

9. 20 01 33* Baterie 
i akumulatory 
łącznie z bateriami 
i akumulatorami 
wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 
02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane 
baterie 
i akumulatory 
zawierające te 
baterie 

 

bez 
ograniczeń  

10. 20 01 34 Baterie 
i akumulatory inne 
niż wymienione 
w 20 01 33 

 
bez 
ograniczeń  

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/367/2022

Rady Gminy Świerczów

z dnia 29 września 2022 r.
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11. 20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

monitory, telewizory, 
laptopy, notebooki, 
kalkulatory, kieszonkowe 
konsole do gier, urządzenia 
elektryczne 
z wyświetlaczem LCD lub 
plazmowym 
 

bez 
ograniczeń  

12. 20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

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 

bez 
ograniczeń  

13. 20 01 38 Drewno inne niż 
wymienione w 20 
01 37 

drewno nie malowane, 
nie zanieczyszczone bez 

ograniczeń 

 

14. 20 01 39 Tworzywa sztuczne tworzywa sztuczne 
nie zanieczyszczone, 
nie zawierające ceramiki, 
szkła, metalu, gumy 

bez 
ograniczeń 

 

15. 20 01 40 Metale  bez 
ograniczeń 

 

16. 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 
z ogrodów i parków 

części roślin z ogrodów 
i parków bez 

ograniczeń 

 

17. 20 02 02 Gleba i ziemia, 
w tym kamienie 

gleba i ziemia 
nie zanieczyszczone 

bez 
ograniczeń 

 

18. 20 03 07 Wielkogabarytowe  meble, meble tapicerowane, 
okna, wanny, brodziki 
z tworzyw sztucznych, 
grzejniki, felgi, wanny 
żeliwne  

100 kg 

19. 16 01 03 Zużyte opony opony samochodowe 
pochodzące z aut 
osobowych  (średnica felgi 
max. 56 cm) 

4 szt. 
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20. 17 01 01 Odpady betonu oraz 
gruz betonowy z 
rozbiórek i 
remontów 

w tym styropian z 
rozbiórek i remontów 100  

 kg 

21. 17 01 02 Gruz ceglany  100  kg 

22. 16 80 01 Magnetyczne 
i optyczne nośniki 
informacji 

płyty CD, DVD bez 
ograniczeń  

23. 13 02 08* Inne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe 
i smarowe 

oleje hydrauliczne, 
przekładniowe, smarowe 
mineralne i syntetyczne 

bez 
ograniczeń  

24. 08 03 18 Odpadowy toner 
drukarski inny niż 
wymieniony w 08 
03 17  

bez 
ograniczeń  

25. 20 01 99 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 

odpady wytworzone 
podczas iniekcji 
domowych (zużyte igły, 
strzykawki) 

bez 
ograniczeń  
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