
 

 

UCHWAŁA NR XIX/189/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/322/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 czerwca 

2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/322/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

odpadami komunalnymi odbierane/przyjmowane będą: 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, 

odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzież, 

pozostałości z selektywnej zbiórki – w każdej ilości, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady – w każdej ilości, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok.”. 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

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

w następujący sposób: 

1) papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz  

w miesiącu, 
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4) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, a w pozostałym okresie 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierany będzie w systemie akcyjnym, co najmniej 

dwa razy do roku, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska 

Poręba, 

6) odpady wielkogabrytowe – odbierane będą w systemie akcyjnym, co najmniej dwa razy do roku, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba,” 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości z selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina zapewnia przyjęcie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowany na terenie miasta odpadów selektywnie zebranych, takich jak: papier, szkło, metale, 

tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, odpady tekstyliów i odzież.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Lichocki 
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