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WNIOSEK 

 

Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
W związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice, niezbędne jest ograniczenie kosztów 

mających wpływ na stawkę opłaty. 

Dlatego w celu utrzymania obecnie obowiązujących stawek należy zmniejszyć częstotliwość odbioru 

odpadów gromadzonych w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe lub pojazdów 

jednośladowych (w limicie do 4 sztuk łącznie) odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

sprzed posesji na jeden odbiór w ciągu roku, oraz ograniczyć  ilość odbieranych odpadów których 

odbiór w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów oprócz typowych pojemników 

dopuszczony był w workach. 

W uchwale nr XXXIII.199.2021 Rady Gminy Komprachcice z dnia  29 marca 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 3 zostaje uchylony, 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe lub pojazdów 

jednośladowych (w limicie do 4 sztuk łącznie) odbierane są bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości raz w roku, sprzed posesji, w terminie podanym do wiadomości mieszkańców  

z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym innym terminie meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe lub pojazdów jednośladowych 

można oddawać do PSZOK zgodnie z Regulaminem określonym w załączniku nr 2 do uchwały.”. 

 

Uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  - pismo  

nr FN.3141.12.2022.RF z dnia 25.03.2022 r. 

W załączeniu projekt uchwały. 
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