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UCHWAŁA NR 213/2020
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 27 października 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zgorzelcu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami”, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) bezpośrednio z nieruchomości (u źródła) odbiera się następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
c) metale oraz opakowania z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe – zbierane łącznie,
d) szkło i opakowania ze szkła,
e) bioodpady,
f) 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 igieł i strzykawek
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2) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy
Miejskiej Zgorzelec wskazanych przez Urząd Miasta lub do PSZOK.
3) baterie i akumulatory należy przekazywać do PSZOK lub placówek handlowych lub innych punktów
dysponujących odpowiednimi pojemnikami,
4) odpady chemikaliów i opakowania po zużytych chemikaliach należy przekazywać do PSZOK lub placówek
handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami,
5) odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazać do PSZOK lub placówkom
handlowym, posiadającym stosowne zgody na zbieranie tego rodzaju odpadów,
6) tworzy się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym odbiera się następujące
rodzaje odpadów zebranych selektywnie – dotyczy nieruchomości zamieszkałych:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) odpady niebezpieczne,
h) chemikalia,
i) przeterminowane leki,
j) 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 igieł i strzykawek,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) opony,
p) tekstylia i odzież.
§ 3. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych selektywnie z nieruchomości:
1) bioodpady, w tym odpady zielone – w każdej ilości pod warunkiem umieszczenia ich w pojemnikach
lub workach,
2) papier i tekturę - w każdej ilości;
3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - w każdej ilości;
4) plastik i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal, w tym opakowania
z metalu - w każdej ilości;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w każdej ilości z zastrzeżeniem 4 krotnego odbioru w roku (raz na
kwartał w terminie wskazanym przez Urząd Miasta Zgorzelec lub odbiorcę odpadów);
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane będą na indywidualne zgłoszenie
złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady, z którym Gmina Miejska
Zgorzelec zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości z zastrzeżeniem ich
odbioru w ilości nie większej niż 1,0Mg w ciągu roku kalendarzowego;
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7) wyselekcjonowane odpady wskazane w § 2 ust. 6, w każdej ilości po ich dostarczeniu do Punktu Selektywnej
zbiórki Odpadów Komunalnych.
8) wyselekcjonowane odpady w postaci przeterminowanych leków oraz opakowań po nich w każdej ilości
po dostarczeniu ich do PSZOK lub do pojemników usytuowanych na terenie aptek, których wykaz dostępny
jest na stronach internetowych urzędu Miasta Zgorzelec i podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zgorzelec.
9) 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 w każdej ilości (pod warunkiem umieszczenia ich w specjalnych
pojemnikach, które dostępne są do pobrania nieodpłatnie w aptekach wskazanych przez Urząd Miasta,
u Odbiorcy odpadów oraz w PSZOK).
§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 3,
§ 18 i § 19 odrębnej uchwały Rady Miasta Zgorzelec w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie miejskiej Zgorzelec, traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) pokrywa się koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
2) pokrywa się koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
3) pokrywa się koszty utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4) odbiór odpadów w PSZOK następuje na zasadach określonych w Regulaminie punktu stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
2) bioodpady raz w tygodniu w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada; raz w miesiącu w okresie od 01 grudnia
do 28 lutego oraz dwa razy od 01 do 31 marca;
3) papier i tekturę, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła; plastik i opakowania z tworzyw sztucznych,
nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe na indywidualne zgłoszenie.
§ 7. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym z podmiotem odbierającym odpady, z którym Gmina Miejska Zgorzelec zawarła umowę
na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odbywać się będzie w pojemnikach
i workach oznaczonych napisem o rodzaju zbieranego odpadu:
1) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – w kolorze zielonym;
2) papier i tektura – w kolorze niebieskim;
3) plastik i opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania wielomateriałowe; metal, w tym opakowania
z metalu – w kolorze żółtym;
4) bioodpady, w tym odpady zielone – w kolorze brązowym.
5) odpady zmieszane (posortownicze) – w kolorze szarym lub zielonym
6) pojemniki i worki ze zbieranymi odpadami komunalnymi przed ich przekazaniem Odbiorcy odpadów,
Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczyć przy pomocy naklejek z nadrukiem zawierającym
indywidualny kod kreskowy dla danego punktu odbioru przypisanego danej nieruchomości. Obowiązek
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powstaje z dniem wprowadzenia systemu. Odpady będą rejestrowane na indywidualnych kontach
rozliczeniowych przypisanych do punktu odbioru celem zgodnego z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, różnicowania wysokości opłat za odpady przekazywane jako zmieszane i selektywnie
zbierane;
7) po wprowadzeniu systemu, wyposażenie w naklejki zawierające nadruk z indywidualnym kodem
kreskowym jest obowiązkiem Gminy Miejskiej Zgorzelec; właściciel nieruchomości ma obowiązek
osobiście odebrać naklejki w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, przy czym odbiorca odpadów oznaczy stałe pojemniki na odpady przekazane przez Gminę
Miejską Zgorzelec we własnym zakresie.
§ 9. 1. Do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie
wszystkie odpady komunalne zebrane selektywnie wymienione w § 2 ust. 6.
2. Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmie wyłącznie odpady, które zostały dostarczone
przez ich wytwórców.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj
i ilość wskazują na to że powstały na nieruchomości niezamieszkałej a ich wytwórca powinien posiadać stosowną
decyzję na ich zagospodarowanie.
§ 10. Odpady określone w § 9 przyjmowane są w Punkcie Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach jego otwarcia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie PSZOK.
§ 11. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Zgorzelec powinni, w przypadku niewłaściwego
świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady zgłosić ten
fakt Burmistrzowi Miasta Zgorzelec lub Wydziałowi Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Zgorzelec w formie pisemnej na adres ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w formie
elektronicznej na adres e-mail Urzędu Miasta Zgorzelec: urzad@zgorzelec.eu lub telefonicznie na nr tel.:
75 77 599 44 opisując dokładnie swoje zastrzeżenia do świadczonej usługi.
§ 12. Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Zgorzelec powinni, w przypadku niewłaściwego
świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez PSZOK zgłosić ten fakt Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec lub Wydziałowi Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec
w formie pisemnej na adres ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w formie elektronicznej na adres e-mail
Urzędu Miasta Zgorzelec: urzad@zgorzelec.eu lub telefonicznie na nr tel.: 75 77 599 44 opisując dokładnie
swoje zastrzeżenia do świadczonej usługi.
§ 13. Zgłoszenie, o którym mowa w § 11 i § 12 powinno zawierać w szczególności:
1) dane właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie – w przypadku zgłoszenia dotyczącego działań odbiorcy
odpadów,
3) datę i godzinę zdarzenia i jego krótki opis,
4) podpis właściciela nieruchomości.
§ 14. Traci moc uchwała nr 179/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 sierpnia 2020r. 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 (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 02 września 2020r. poz. 4891).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady:
Katarzyna Murmyło
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Załącznik do uchwały nr 213/2020
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 27 października 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Gminie Miejskiej Zgorzelec, zwanymi dalej PSZOK.
2. PSZOK przyjmują nieodpłatnie selektywnie zebrane na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec odpady
komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych
kontenerach.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad
BHP i ppoż.
Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 2. 1. PSZOK czynny jest:
1) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:00 do 16:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,
2) w piątek w godzinach 7.00 do 18.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,
3) w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
3. Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Zgorzelec po okazaniu
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec lub i dowodu wniesienia
ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
4. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi
odpadami, w przeciwnym przypadku pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.
5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod
nadzorem pracownika; pracownik PSZOK nie zajmuje się rozładunkiem odpadów.
6. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) chemikalia,
9) przeterminowane leki oraz opakowania po lekach,
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10) 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,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) zużyte opony,
16) tekstylia i odzież.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) odpady zawierające azbest,
2) padłe zwierzęta,
3) zmieszane odpady komunalne,
4) odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
5) odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.
8. Odpady niebezpieczne: chemikalia powinny znajdować się w opakowaniach umożliwiających
ich identyfikację.
9. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie,
że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych oraz w przypadku,
gdy odpady nie są posegregowane lub są zanieczyszczone innymi odpadami.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 3. 1. Nieprzyjęte do PSZOK odpady należy dostarczyć do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Miasta
Zgorzelec pod numerem telefonu 75 77 599 44.
3. Regulamin korzystania z PSZOK z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec jest dostępny na stronie
internetowej bip Urzędu Miasta Zgorzelec www.zgorzelec.eu w zakładce gospodarka odpadami oraz na stronie
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

