
 

UCHWAŁA NR 359/XXXIX/17 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 25 października 2017 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz świadczenia 

usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

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

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadza Regulamin 

korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

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

odpadami komunalnymi, z terenu nieruchomości odbiera się każdą ich ilość z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane odpady zmieszane: 

a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których prowadzona  

jest działalność gastronomiczna, hotelarska, medyczna, weterynaryjna – raz w tygodniu; 

b) z budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych oraz obszarów zabudowy rekreacyjno – 

wypoczynkowej  – raz w tygodniu; 

c) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z obszarów zabudowy śródmiejskiej, budynków zamieszkania 

zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 

raz w tygodniu; 

2) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) z terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z obszarów zabudowy śródmiejskiej, budynków zamieszkania 

zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 

nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

c) z budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych i obszarów zabudowy rekreacyjno – 

wypoczynkowej – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
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d) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, medyczna, 

weterynaryjna – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

a) z terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) z budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych i obszarów zabudowy rekreacyjno – 

wypoczynkowej – w okresie od 1 maja do 30 listopada – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

c) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, medyczna, 

weterynaryjna – raz w tygodniu; 

d) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z obszarów zabudowy śródmiejskiej, budynków zamieszkania 

zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zbiera się w pojemnikach przeznaczonych 

do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych odpłatnie przez operatora, ustawionych w miejscu 

nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu do operatora 

celem ich odebrania. Odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny, chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp., 

wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu 

gospodarstw domowych, tekstylia, w tym ubrania oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych 

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach – trzy razy w roku, a meble i inne odpady 

wielkogabarytowe – sześć razy w roku; 

6) zużyte opony oraz akumulatory należy przekazywać do punktów wskazanych przez Gminę Miejską Nowa 

Ruda lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Odbiór odpadów może odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w godzinach od 8.00 

do 14.00 w soboty. 

3. Odpady zbierane selektywnie mogą być przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

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

odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie  

i w każdej ilości, następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) tekstylia; 

7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony; 
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15) drewno. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów wytwarzanych przez 

przedsiębiorcę w wyniku prowadzonej przez niego działalności wytwórczej lub usługowej prowadzonej  

na podstawie odrębnych zezwoleń, pozwoleń, koncesji lub innych decyzji związanych ze szczególnym 

rodzajem prowadzonej działalności. 

3. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję osób 

dostarczających do punktu odpady komunalne. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi działalność na zasadach określonych 

w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, będącego załącznikiem do uchwały. 

5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych gmina podaje do wiadomości na stronie internetowej Miasta Nowa Ruda. Informacja  

ta jest również zamieszczana na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 

6. Na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 45c istnieje stacja przeładunkowa 

odpadów komunalnych. 

7. Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych stanowi punkt przeładowania odpadów komunalnych 

z mniejszych do większych partii transportowych, zapewniając w ten sposób zmniejszenie kosztów transportu. 

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

odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku  

lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. W przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez: 

1. Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

2. Przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

nieprawidłowości należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie na adres Rynek nr 1, 57-400 Nowa 

Ruda, telefonicznie, elektronicznie lub osobiście. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ruda. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8. Traci moc uchwała nr 223/XXIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 sierpnia 2016 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 właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz świadczenia usług przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych zmieniona uchwałą nr 273/XXIX/17 Rady Miejskiej w Nowej 

Rudzie z dnia 25 stycznia 2017 r., zmieniona uchwałą nr 299/XXXII/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

z dnia 29 marca 2017 r. oraz zmieniona uchwałą nr 328/XXXV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 

21 czerwca 2017 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Behan
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 359/XXXIX/17 Rady  

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej 

Nowa Ruda 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zwanego dalej PSZOK. 

2. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminy 

Nowa Ruda oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli nieruchomości 

z w/w gmin. Od w/w osób odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania  

na terenie wymienionych gmin. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady. 

3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów w PSZOK 

stanowiącego załącznik do regulaminu. Dokument wypełniany jest w dwóch egzemplarzach. 

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych odpadów komunalnych. 

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio 

oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny  

dla zdrowia, ludzi i mienia. 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż 

oraz stosowania się do znaków. 

7. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty 

od 8.00 do 13.00 przez cały rok za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia wyselekcjonowanych odpadów komunalnych 

i identyfikacji ich rodzaju. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przewiezionych odpadów komunalnych z pojazdu jedynie 

wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez 

pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. 

§ 3. 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innym 

odpadami. 

2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej 

masy całkowitej 3,5 Mg. 

3. Odpady zielone, tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane będą w workach foliowych  

lub kontenerach – pojemnikach. 

4. Dostarczone odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) do PSZOK muszą być opróżnione 

z innych zawartości. 

5. Dostarczone opony do PSZOK to zużyte opony, które stanowią odpady komunalne. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na odpowiednie frakcje (szkło, okna, 

gruz betonowy lub ceglany). 

§ 4. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

- papier i tektura 

- tworzywa sztuczne, 

- drewno i opakowania z drewna, 

- metale, 
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- opakowania wielomateriałowe, 

- szkło, 

- tekstylia, 

- zużyte opony, 

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

- lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

§ 5. 1. PSZOK nie przyjmuje: 

- odpadów innych niż komunalne, 

- odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. 

§ 6. 1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.nowaruda.biuletyn.net. 

2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.  
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Załącznik do Regulaminu PSZOK – Formularz przyjęcia odpadów

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW:
1) Nr formularza

Osoba przekazująca odpady

Imię i nazwisko:

Adres:

Nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy 

przekazującego odpady:
2)

Przekazanie odpadów

Data przyjęcia odpadów:

Rodzaj produktu, z którego powstały odpady:
3)

Kod odpadów:
4)

Rodzaj odpadów:

Masa odpadów (Mg)
5)

Posiadacz odpadów 
przyjmujący odpady (imię i 
nazwisko lub nazwa)

Data i podpis przyjmującego 
odpady:

Podpis osoby 
przekazującej odpady:

Objaśnienia:

1) Formularz  wypełnia  posiadacz  odpadów  prowadzący  PUNKT  SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA  ODPADÓW

KOMUNALNYCH w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i przyjmującego odpady.

2) Wypełniać tylko w przypadku, gdy osoba działa w imieniu przedsiębiorcy.

3) W  przypadku  przyjmowania  przez  posiadacza  odpadów  prowadzącego  PUNKT  SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA

ODPADÓW  KOMUNALNYCH  od  innego  posiadacza  odpadów  prowadzącego  PUNKT  SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH należy podać kody odpadów (ustala prowadzący PSZOK).

4) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. 2014. poz. 1923) – ustala prowadzący PSZOK.

5) Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku – w przypadku ilości poniżej 1 kg należy zwiększyć dokładność do

czwartego miejsca po przecinku.
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