
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/308/2017 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/205/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia 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 

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

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1289 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje: 

- W uchwale Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. nr XXXIII/205/16 w sprawie określenia 

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 wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice oraz zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 

usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości 

Gmina Mysłakowice będzie świadczyła następujące usługi: 

1) odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości, na których znajdują  

się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
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z rodzinnych ogródków działkowych, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego położonych 

w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice: 

a) odpadów komunalnych (niesegregowanych) zmieszanych, w każdej ilości, 

b) odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z podziałem na: 

- papier, w każdej ilości, 

- szkło, w każdej ilości, 

- metale i tworzywa sztuczne  w każdej ilości, 

- odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne – w każdej ilości, 

-  odpady zielone - w ograniczonej ilości, miesięcznie 8 worków o pojemności 0,12 m
3  

w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1listopada do 31 marca, 

miesięcznie 4 worki o pojemności 0,12 m
3
. W przypadku przekazywania odpadów 

zielonych zbieranych w pojemnikach należy uwzględnić ograniczenie ilości 

przekazywanych do odbioru odpadów zielonych do 0,96 m
3 

miesięcznie w okresie  

od 1 kwietnia do 31 października i do 0,48 m
3 
w okresie od 1 listopada do 31 marca.  

2) przyjęcie odpadów komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

3) odbiór odpadów selektywnie zebranych w zestawach recyklingowych rozstawionych na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) wyposażenie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielolokalowej 

(do 14 lokali ) w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych frakcji: 

-  niebieski z napisem PAPIER o pojemności 0,12 m
3
, 

-  zielony z napisem SZKŁO o pojemności 0,08 m
3
, 

-  żółty z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE o pojemności 0,12 m
3
, 

-  brązowe z napisem BIO o pojemności 0,12 m
3
. 

5) wyposażenie właścicieli nieruchomości wielolokalowych (od 15 lokali) w zestawy recyklingowe 

do selektywnej zbiórki  na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i bio. 

6) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w zestawy recyklingowe do zbiórki 

selektywnych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady 

ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”. 

3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane „nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie”; 

2) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i odpady zielone) będą 

odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października  z częstotliwością – „nie rzadziej niż jeden  

raz w tygodniu”, a w okresie od 1 listopada do 31 marca z częstotliwością – „nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie;” 

3) szkło – będzie odbierane z częstotliwością - „nie rzadziej niż  jeden raz w miesiącu”; 

4) papier – będzie odbierany z częstotliwością – „nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu”; 

5) metale i tworzywa sztuczne – będą odbierane z częstotliwością – „nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie”; 
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2. Z zestawów recyklingowych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

odpady komunalne będą odbierane  z częstotliwością: 

- szkło i papier  –„ nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie”, 

- metale i tworzywa sztuczne –„ nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu ”, 

- odpady ulegające biodegradacji – „nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu” w okresie  

od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca „nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie”. W przypadku przepełnienia pojemników zestawów recyklingowych 

odpady będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne.”. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLV/298/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/205/16 Rady Gminy Mysłakowice  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

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 komunalnym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice: 

J. Radomska 
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