
 

 

UCHWAŁA NR VIII/74/2019 

RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 25 września 2019 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada Gminy Krotoszyce uchwala,  

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sposób dobrowolny od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Krotoszyce 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane 

będą od właścicieli nieruchomości, odpady komunalne średnio w ilości 20 l na 2 tygodnie od jednego 

mieszkańca. 

2. Do odbieranych przez gminę odpadów komunalnych zaliczają się takie odpady jak: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, odpady zielone; 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcja występująca przy prawidłowej selektywnej 

zbiórce tzn. odpady resztkowe lub odpady odebrane od właściciele nieruchomości w przypadku 

nieprawidłowej selekcji odpadów; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 
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10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) tekstylia i odzież; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów wykonywanych 

we własnym zakresie, w workach do maksimum 25 kg w ilości 4 sztuk dwa razy do roku; 

15) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 

nie większej niż 4 szt. na rok. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu danej nieruchomości uzależniona jest od liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od liczby i pojemności pojemników, w które 

wyposażana jest nieruchomość. 

5. Właściciel nieruchomości przejmuje wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 

odpadów komunalnych z możliwością zawarcia umowy cywilnoprawnej z wykonawcą usług  

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako 

własny obowiązek. 

§ 3. 1. Ustala się, iż następujące odpady komunalne odbiera się z nieruchomości zamieszkałych,  

jak i niezamieszkałych a także z cmentarzy, wiat przystankowych, placów zabaw oraz z altan rekreacyjnych 

w sołectwach z minimalną częstotliwością: 

1) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 4, raz na miesiąc z odpowiednio oznaczonych 

pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości 

2) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 3, 5 - trzy razy w miesiącu z odpowiednio 

oznaczonych pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości; 

3) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 dwa razy w miesiącu od 1 listopada od 31 marca, 

w miesiącach letnich tj. od 1 kwietnia do 31 października raz w tygodniu, z pojemników lub worków 

biodegradowalnych znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonych jako BIO; 

4) odpady komunalne typu niesegregowane (pozostałości po segregacji) dwa razy na miesiąc z pojemników 

znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonych jako pozostałość po segregacji; 

5) odpady wymienione w § 2 ust 2 pkt 8-12 odbierane będą według ustalonego harmonogramu minimum 2 

razy w roku w następujący sposób: 

a) przeterminowane leki, należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych w ośrodkach 

zdrowia na terenie gminy i apteki w Krotoszycach; 

b) zużyte baterie i akumulatory dostarczone do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie 

gminy i w szkołach oraz na PSZOK w Krotoszycach; 

c) chemikalia gromadzone w specjalnym pojemniku na terenie PSZOK; 

d) zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony na granicy nieruchomości w systemie 

akcyjnym minimum dwa razy w roku oraz na terenie PSZOK; 

e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady w systemie akcyjnym minimum dwa razy w roku oraz na PSZOK. Z tym, że ustala  

się maksymalną ilość odebranych lub dostarczonych opon do PSZOK-a - zużyte opony rowerowe, 

motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 

które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości nie większej niż 4 szt. 

na rok; 
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6) odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 14 uchwały, pochodzące 

z wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

zgłoszonych remontów ,będą odbierane według potrzeb i na koszt właściciela nieruchomości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. przedmiotowych odpadów zagospodarowane. 

2. Mniejsze ilości drobnego gruzu budowlanego niezanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi, 

które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu, można dostarczyć do PSZOK nie częściej niż 2 razy  

do roku w ilości 4 szt. worków do 120 l o masie worka nieprzekraczającej 25 kg lub mogą być 

zagospodarowane do utwardzania lub naprawy w sposób uniemożliwiający pylenie z zachowaniem przepisów 

odrębnych placów i dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą 

drogi. 

§ 4. Harmonogram odbioru odpadów podany zostanie do wiadomości w formie papierowej na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach i na stronie internetowej gminy, na 7 dni przed terminem odbioru. 

§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przy ulicy Gwarnej 6 

w Krotoszycach. 

2. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, wymienionych w § 3 ust. 2, 

jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym. 

3. Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji. 

4. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do: 

1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady, 

2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach,  

lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK. W przypadku odpadów zielonych, 

w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK, 

3) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację 

odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu, 

4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych 

odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia. 

§ 6. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące jakości świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych jak i stanu czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce można zgłaszać do Urzędu Gminy 

Krotoszyce, w formie telefonicznej - Tel. 76-88-78-421 wew. 15 oraz w formie pisemnej na adres poczty 

elektronicznej: ug@krotoszyce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Krotoszyce, ul Piastowska 46,  

59-223 Krotoszyce. 

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz.  

od 7.30 do 14.30, po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć odprowadzenia odpadów  

oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. 

poz. 3422 i 5305). 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

R. Łabicki 
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