
UCHWAŁA NR XVIII/158/2016
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 24 czerwca 2016 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Pokój będzie, zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Pokój, świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, w każdej ilości 
dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych; 

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, w każdej ilości dla 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych; 

4) odpadów z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych zebranych selektywnie 
na terenie nieruchomości, w każdej ilości dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych; 

5) odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalnych 
odpadów niebezpiecznych, chemikalia, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory 
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem; 

6) przeterminowanych leków z punktu zbiórki leków w aptece; 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym w dalszej części uchwały 
PSZOK) zebranych selektywnie odpadów wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały – 
w ilości określonej w załączniku nr 1 do uchwały; 

8) odpadów zielonych.

2.  Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem, 
traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne. 

3.  Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 5, podlegają odbiorowi wystawione przed posesję przy 
krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia 
zmieszanych odpadów komunalnych.

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu; 

2) papier i tektura – jeden raz na miesiąc; 

3) tworzywa sztuczne, metali i odpady wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc; 

4) szkło – jeden raz na miesiąc; 

5) wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, żarówki, świetlówki, 
zużyte baterie, akumulatory – jeden raz w roku; 

6) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
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§ 3. 1. PSZOK znajduje się w miejscowości Zieleniec 14. 

2.  Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u podlega zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u. 

3.  W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w załączniku nr 1 do uchwały, 
dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców. 

4.  PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

5.  Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 
pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie 
funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalmuch od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona 
uchwałą Nr XII/119/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jacek Gosławski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/158/2016

Rady Gminy Pokój

z dnia 24 czerwca 2016 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Lp.  rodzaj odpadu  charakterystyka  ilość 
odpadów

1.  zażyte baterie i akumulatory  małogabarytowe  bez 
ogranicze
ń

2.  zużyty sprzęt elektryczny i elekroniczny  bez 
ogranicze
ń

3.  meble i inne odpady wielkogabarytowe  4 szt./rok
4.  zużyte opony samochodowe  z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych, maszyn 

budowlanych i pojazdów rolniczych 
 4 szt./rok

5.  odpady zielone stanowiące odpady 
komunalne 

 30 kg/rok

6.  odpady ulegajace biodegradacji  bez 
ogranicze
ń

7.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

 50 kg/rok

8.  papier  bez 
ogranicze
ń

9.  metal  bez 
ogranicze
ń

10.  tworzywa sztuczne  bez 
ogranicze
ń

11.  szkło  bez 
ogranicze
ń
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/158/2016

Rady Gminy Pokój

z dnia 24 czerwca 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY POKÓJ 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady 
komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania 
lub odzysku: 

Rozdział 1.
Zasady ogólne 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności 
z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela 
nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu 
i poleceń pracownika punktu. 

5. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Pokój w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 10.00. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług . 

5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 

- zmieszane odpady komunalne, 

- zmieszane odpady budowlane.

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów 
w przypadku: 

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 
odpadów aktualnie przyjmowanych, 

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
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7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia 
odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez 
dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu. 

8. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku 
nr 1 do uchwały, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według 
cennika przyjmowania odpadów do PSZOK. 

9. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej 
www.gminapokoj.pl oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod 
numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.gminapokoj.pl. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pokój. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 
dostępny na stronie internetowej www.gminapokoj.pl .
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