
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/427/20 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 27 sierpnia 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 właścicieli nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierane i zagospodarowane będą 

odpady komunalne w każdej ilości, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt. 12 i 13: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – bezpośrednio z nieruchomości; 

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz bioodpady – bezpośrednio z nieruchomości; 

3) frakcje wymienione w pkt. 2 oraz odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 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, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady budowlane, tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3.1. Określa się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1) z nieruchomości jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie; 

2) z nieruchomości wielolokalowych – raz na tydzień. 

2. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych z nieruchomości zamieszkałych, odbywać się będzie z częstotliwością raz na 

cztery tygodnie. 

§ 4.1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości.  
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2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbywać się będzie co najmniej: 

1) raz na dwa tygodnie – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady; 

2) raz na cztery tygodnie – segregowane odpady komunalne. 

§ 5.1. Gmina Nysa przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania 

odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgodnie z harmonogramem, udostępnić pojemniki oraz 

worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, poprzez wystawienie zabezpieczonych przed 

wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów przed posesję w miejsce umożliwiające swobodny do nich 

dojazd. 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany jest do dostarczania właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych, worki z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów w ilości odpowiadającej potrzebom 

danej nieruchomości, jednak nie mniej niż 1 worek pusty za każdy 1 worek odebrany, z zastrzeżeniem, że na 

bioodpady będzie dostarczał nie więcej niż 2 worki na każdą nieruchomość. 

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 

odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§ 7.1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkt selektywnego odbioru odpadów komunalnych zobowiązany 

jest do nieodpłatnego przyjmowania odpadów:  

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) 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 igieł i strzykawek; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony w ilości czterech sztuk rocznie z nieruchomości; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg z nieruchomości rocznie; 

14) odpady niebezpieczne; 

15) tekstylia i odzież. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nysie świadczy usługi od poniedziałku  

do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. 

3. Właściciele nieruchomości dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady 

komunalne, o których mowa w ust. 1, własnym transportem. 
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§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy 

zgłaszać w następujący sposób: 

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 77 40 80 583; 

2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa; 

3) pisemnie, na adres Urzędu Miejskiego w Nysie. 

§ 9. Traci moc uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Op. poz. 3761).  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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