
 

 

UCHWAŁA NR XX/270/20 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 26 maja 2020 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

roku poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Strzelinie, Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

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

i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. 1. W ramach opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, odbierane są następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

1) resztkowe odpady komunalne, zebrane w pojemnikach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku w Gminie Strzelin - bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanej; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: 1. makulatura. 2. szkło, 3. 

tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe, metale i opakowania wielomateriałowe), 4. bioodpady, 

zebrane w pojemnikach i workach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Strzelin - bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanej; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny - zebrane w miejscach i terminach wskazanych 

przez Gminę Strzelin; 

4) przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach, ustawionych we wskazanych aptekach. 

§ 3. 1. Odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu, jednakże w okresie kwiecień - październik nie rzadziej  

niż raz na tydzień w budynkach wielolokalowych i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej; 

2) tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe) - co najmniej raz w miesiącu; 

3) szkło i makulatura - co najmniej raz na kwartał; 

4) bioodpady - co najmniej raz na dwa tygodnie, a w zabudowie wielorodzinnej, w okresie kwiecień - 

październik - raz na tydzień. 
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2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zebranych i przekazanych  

do odebrania zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelin. 

§ 4. 1. W ramach opłaty w utworzonym przez Gminę Strzelin punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte opony w ilości limitowanej; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) odpady niebezpieczne; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - posegregowane na poszczególne frakcje, w ilości limitowanej; 

6) odpady wielkogabarytowe w ilości limitowanej; 

7) odpady zielone; 

8) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, opakowania wielomateriałowe; 

9) chemikalia oraz odpady niebezpieczne, w ilościach, które jednoznacznie wskazują na to, że zostały 

wytworzone w gospodarstwie domowym - resztki olejów, płynów chłodniczych, jednostkowe opakowania 

po środkach ochrony roślin, o pojemności wykluczającej możliwość ich wykorzystania w ramach 

prowadzonej działalności, itp.; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady zmieszane. 

3. Szczegółowy zakres działania punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Strzelin określa 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Strzelin, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Każdy właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia w zakresie nieprawidłowego świadczenia 

usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Strzelin lub przez podmiot 

prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, 

telefonicznie lub poprzez korespondencję elektroniczną. W zgłoszeniu należy wskazać termin nienależytego 

wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, zakres stwierdzonych nieprawidłowości, a w przypadku nienależytego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, należy wskazać także adres 

nieruchomości, na której doszło do nieprawidłowości. 

§ 6. Informacje w zakresie: 

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; 

2) miejsc i terminów zbierania mebli, innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

3) miejsc i godzin przyjmowania odpadów przez PSZOK; 

᠆ ogłaszane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, na tablicach ogłoszeń  

oraz w prasie lokalnej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 8. Traci moc uchwała nr VIII/108/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 2015 roku 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 zmieniona uchwałami nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej 

Strzelina z dnia 30 maja 2017 roku, nr XXXV/466/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 sierpnia 2017 roku  

oraz uchwałą nr VII/81/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 roku. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

Ireneusz Szałajko
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/270/20 

Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”. 

§ 2. 1. PSZOK czynny jest: 

1) we wtorki i soboty w godz. 9.00-14.00 

2) w czwartki w godz. 12.00-17.00. 

Przy czym, każdorazowo przez 3 godziny w ciągu dnia bezwzględne pierwszeństwo obsługi mają 

mieszkańcy, którzy dokonali wcześniejszego zgłoszenia mailowego. Pozostałe 2 godziny przeznaczone 

będą wyłącznie dla osób, które nie dokonały wcześniejszego zgłoszenia mailowego. 

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane  

lub zorganizowane w innej formie lub w innym czasie. Informacje w tej sprawie publikuje się na stronach www 

urzędu gminy i przedsiębiorcy obsługującego PSZOK. 

3. W dni ustawowo wolne od pracy, PSZOK jest nieczynny. W Wigilię i Wielką Sobotę PSZOK czynny jest 

w godzinach: 9.00-12.00. 

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady od wszystkich mieszkańców Gminy Strzelin, którzy są płatnikami 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób 

umożliwiający ich selektywne gromadzenie, zgodnie z kategoriami określonymi w pkt. 2, pod rygorem odmowy 

ich przyjęcia. 

3. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach. 

4. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

w szczególności igły i strzykawki, powinny być oddawane w szczelnych opakowaniach i bezpośrednio wrzucane 

do specjalnego pojemnika wskazanego przez pracownika PSZOK. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika. 

§ 4. Wprowadza się następujące limity w ilości oddawanych odpadów: 

1) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych: maksymalna ilość oddawanych odpadów wynosi 500 kg 

rocznie dla danej nieruchomości zamieszkałej. W budynku wielolokalowym każde mieszkanie funkcjonuje 

jako odrębna nieruchomość zamieszkała. 

2) dla odpadów wielkogabarytowych: maksymalna ilość oddawanych odpadów wynosi 300 kg kwartalnie  

na daną nieruchomość. 

3) dla opon: maksymalna ilość to 8 sztuk rocznie na każdą nieruchomość - tylko w przypadku samodzielnej  

ich wymiany. 

§ 5. 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Strzelin, po podpisaniu oświadczenia 

o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Strzelin i złożeniu formularza oddania odpadów na PSZOK wraz z podaniem 

adresu nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady. 

2. W przypadku, gdy odpady na PSZOK dostarczane są przez osobę trzecią, niebędącą wytwórcą odpadów, 

do druku formularza należy dołączyć podpisane własnoręcznie, przez wytwórcę odpadów, upoważnienie  

do oddania odpadów przez osobę trzecią. 

3. Wzór druku formularza, oświadczenia oraz upoważnienia, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3  

do niniejszego regulaminu. 
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4. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, 

że odpady dostarczone do Punktu nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym  

lub istnieje podejrzenie, że powstały poza Gminą Strzelin. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie  

po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie 

skutkowało poinformowaniem odpowiednich organów. 

5. Pomocniczo mieszkaniec może okazać się dokumentem wskazującym na zamieszkiwanie na terenie gminy 

Strzelin (np. druk opłaty za odpady komunalne, potwierdzenie opłacania podatków). 

§ 6. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem. 

§ 7. 1. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, jedynie wskazuje miejsce, gdzie 

należy je złożyć. 

2. Złożenie dostarczonych do PSZOK odpadów następuję pod nadzorem pracownika PSZOK. 

§ 8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia; 

2) podporządkowanie się poleceniom pracownika obsługi; 

3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

§ 9. Jeżeli odpady zostaną dostarczone do PSZOK pojazdem, którego masa całkowita przekracza 

dopuszczoną maksymalną nośność wagi zamontowanej na PSZOK, dostarczający odpady zobowiązany będzie 

do samodzielnego rozładunku pojazdu i ułożenia odpadów na wadze. 
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załącznik nr 1 do Regulaminu 

Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisany:……………………………………………………………………, 

oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Strzelin i ponoszę opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Strzelin. 

 

 

 

Strzelin, dnia:…………………     ……..……….…………………… 

         podpis dostarczającego odpady 
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…………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

………………………………………. 

e-mail 

 

Zgłoszenie zamiaru dostarczenia odpadów do PSZOK 

 

 Zgłaszam chęć oddania odpadów na PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie, 

z nieruchomości położonej na terenie Gminy Strzelin. 

Adres nieruchomości: …………………………………………….. 

Rodzaj odpadów: …………………………………. 

Odpady dostarczone zostaną samochodem o nr rejestracyjnym: …………………………. 

Deklaruję jednocześnie, że nie zostaną dostarczone do PSZOK odpady inne niż te, które ujęte 

zostały w niniejszym zgłoszeniu. 

 

 

………………………………………. 

Imię i nazwisko 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
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Klauzula informacyjna  

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. 

Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: umig@strzelin.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@strzelin.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przyjmowaniem odpadów komunalnych 

oraz rozliczaniem usług dodatkowych w zakresie: imię i nazwisko, adres nieruchomości, na której zostały wytworzone 

odpady, numer rejestracyjny. 

4. Podstawa przetwarzania danych: 

• wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, Ustawa z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

z późniejszymi zmianami), 

• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

- właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów 

komunalnych. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi, którym UMiG Strzelin powierzył przetwarzanie 

danych osobowych. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres ten 

może zostać wydłużony w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszeniami przez Administratora. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

8. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie będą stosowane metody polegające  

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK. Regulują to akty prawne 

dotyczące odbierania odpadów komunalnych. 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO.  

11. Nie posiadają Państwo prawa do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b., d. lub e. RODO), przenoszenia danych (zgodnie 

z art. 20 RODO) oraz prawa wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania jest 

wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c. RODO). 

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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załącznik nr 3 do Regulaminu 

Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 Ja, niżej podpisany:……………………………………………………………………, 

upoważniam Pana/ Panią:…………………………………………………., do dostarczenia, 

w moim imieniu, odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Glinianej 4 

w Strzelinie, terenu mojej nieruchomości……………………………………………………… 

       (adres nieruchomości) 

 

 

 

Strzelin, dnia:…………………     ……..……….…………………… 

         podpis posiadacza opdadów 
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