
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/149/20 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 15 lipca 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d 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 Górze, Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

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

od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: 

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

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb oraz sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

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

mowa w § 1, odbiera się każdą ilość wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) szkła; 

3) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 

4) papieru; 

5) bioodpadów; 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) odpadów niebezpiecznych; 
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10) zużytych opon; 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

12) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

13) odpadów tekstyliów i odzieży; 

14) odpadów niekwalifikujących 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. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1-5 wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub w/przy boksach, 

altanach odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości według ustalonego harmonogramu. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 6-14 zbierane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

§ 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 budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

a) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie; 

b) odpady selektywnie zbierane – raz w miesiącu; 

c) bioodpady – raz na dwa tygodnie. 

2) z budynków wielolokalowych: 

a) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie (w okresie od kwietnia do października raz  

na tydzień); 

b) odpady selektywnie zbierane - raz w miesiącu; 

c) bioodpady – raz na dwa tygodnie (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień). 

3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych: 

a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

b) odpady selektywnie zbierane – raz w miesiącu; 

c) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie. 

4) ze wszystkich rodzajów nieruchomości: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane co najmniej dwa razy w roku, 

§ 4. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów podanym do wiadomości na tablicach ogłoszeń w sołectwach i na stronie internetowej gminy. 

§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:00-18:00 oraz w soboty od 8:00- 13:00. Transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsosz zapewniają  

we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji. 

3. PSZOK świadczy usługi selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 

dostarczających odpady komunalne do PSZOK, którzy: 

1) wskażą adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady; 

2) rozładują odpady i umieszczą w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach lub innych 

miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK; 

3) dostarczą chemikalia wraz z opakowaniem zawierającym opis pozwalający na identyfikację odpadu; 
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§ 6. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać 

do Urzędu Miejskiego Wąsosza: 

a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego lub; 

b) telefonicznie – pod nr tel. 65 54-37-850. 

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym 

świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu 

dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć posiadane dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych 

świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/136/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz 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. Dolnośląskiego 

z dnia 11 lipca 2016 r. poz. 3365). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza: 

Dariusz Ptak 
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