
 

Komprachcice, 13.07.2022 r. 

BGR. 

 

Rada Gminy 

Komprachcice 

 

WNIOSEK 

 

Wnioskuję o podjęcie uchwał: 

1. 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; 

2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice; 

 

W uchwale Nr XXXIII.199.2021 Rady Gminy Komprachcice z dnia  29 marca 2021 r. 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 zmianie uległ § 3 ust. 4 i ust. 5 w następujący sposób:  

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) odpady komunalne z selektywnej zbiórki, odbierane są:  

a) pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe koloru żółtego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

b) pojemnik na szkło koloru zielonego nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 

c) worek lub pojemnik na papier koloru niebieskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) pojemnik na odpady Bio koloru brązowego - nie rzadziej niż raz w miesiącu z nieruchomości, które nie 

zadeklarowały posiadania i zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

 

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej od właścicieli 

nieruchomości w następujący sposób: 

1) niesegregowane odpady komunalne: jeden pojemnik o pojemności 1100 l odbierany co tydzień; 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: 

a) tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe w pojemnikach koloru żółtego  

oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”: jeden pojemnik o pojemności 1100 l odbierany 

dwa razy w miesiącu, 

b) szkło białe i kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”- jeden 

pojemnik o pojemności 1100 l odbierany raz w miesiącu, 

c) papier w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”- jeden pojemnik 

o pojemności 1100 l odbierany raz w miesiącu, 

d) bioodpady w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” odbierany raz w 

miesiącu”. 



 

Planuje się podjęcie nowej uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Komprachcice.  

W związku z planowanym objęciem systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych 

na których prowadzona jest działalność: kulturalna, oświatowo – wychowawcza, sportowa, ochrony zdrowia, 

cmentarze, OSP, ogrody działkowe oraz nieruchomości na których znajdują się siedziby jednostek 

organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Komprachcice zachodzi konieczność zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice. Zmieniono również częstotliwość 

opróżniania niektórych frakcji odpadów w następujący sposób:  

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) odpady komunalne z selektywnej zbiórki, odbierane są:  

a) pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe koloru żółtego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

b) pojemnik na szkło koloru zielonego nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 

c) worek lub pojemnik na papier koloru niebieskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) pojemnik na odpady Bio koloru brązowego - nie rzadziej niż raz w miesiącu z nieruchomości, które nie 

zadeklarowały posiadania i zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

 

Uchwały uzyskały pozytywną opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - pismo 

Nr HK.9011.2.8.2022.ZC z dnia 28.06.2022 r. 

 

     Wójt 

 

Leonard Pietruszka 

 

 


