
 

 

UCHWAŁA NR XVII.103.2019 

RADY GMINY ZAGRODNO 

z dnia 13 grudnia 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi, Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 Zagrodno 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane  w sposób niezgodny z regułami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno, będą traktowane jak odpady 

zmieszane. 

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

Zagrodno będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych, do których zalicza się: 

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 właścicieli 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, w ilości do 500 kg na gospodarstwo 

domowe w roku; 

14) zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 

nie większej niż 4 szt. na rok. 

2. 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. 

3. 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) z terenów zabudowy jednorodzinnej:  

a) odpady zmieszane – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) odpady selektywnie zbierane: 

- papier – raz w miesiącu, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale – dwa razy w miesiącu, 

- szkło – co dwa miesiące, 

- bioodpady – co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz 

w miesiącu, Jest możliwość oddania wymienionych w lit. b odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Zagrodnie. 

2) z terenów zabudowy wielorodzinnej:  

a) odpady zmieszane - raz w tygodniu, 

b) odpady selektywnie zbierane: 

- papier –  raz w miesiącu, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale – dwa razy w miesiącu, 

- szkło –  co dwa miesiące, 

- bioodpady – raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na dwa tygodnie.  

Jest możliwość oddania wymienionych w lit. b odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Zagrodnie. 

3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych:  

a) zmieszane odpady komunalne – co dwa tygodnie, 

b) odpady selektywnie zbierane: 

- szkło – co dwa miesiące, 

- papier – raz w miesiącu, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale – raz w miesiącu, 
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- bioodpady – co 2 tygodnie. Jest możliwość oddania wymienionych w lit. b odpadów do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie. 

4) ze wszystkich rodzajów nieruchomości:  

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

w systemie akcyjnym minimum dwa razy w roku lub przekazane do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

w systemie akcyjnym minimum dwa razy w roku lub przekazane do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

c) zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 

nie większej niż 4 sztuki na rok – co najmniej raz w roku przekazane do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

d) przeterminowane leki i chemikalia należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych 

w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Zagrodno i apteki w Zagrodnie – skąd będą odbierane  

po zapełnieniu pojemnika. Można też oddać te odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Zagrodnie. 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, będą odbierane i zagospodarowane według potrzeb, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przedmiotowych odpadów; jest także możliwość 

oddania  tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie. 

f) odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w szczególności igły 

i strzykawki - przekazane do punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych; 

g) tekstylia i odzież powinny być oddawane w punktach zlokalizowanych na terenie wszystkich 

miejscowości. Jest także możliwość oddania tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Zagrodnie. 

5) odpady z koszy ulicznych wystawionych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 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 w Zagrodnie.  

2. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów,  jeżeli ich rodzaj wskazuje, 

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

odpadów, w przypadku uzasadnionej przepisami prawa 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 Zagrodno można zgłaszać do Urzędu Gminy 

Zagrodno, w formie telefonicznej - Tel. 76/ 877 33 33 w. 109 oraz w formie pisemnej na adres  

poczty elektronicznej: ugzagrodno@zagrodno.eu lub listownie na adres: Urząd Gminy Zagrodno,  

59-516 Zagrodno 52. 
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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 Zagrodno. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XV.96.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 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 (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 21 listopada 

2019. poz. 6674). 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Luszniewski 
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