
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach na terenie nieruchomości w każdej ilości; 

2) papieru zebranego w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości w każdej ilości; 

3) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebranych selektywnie w pojemnikach lub 

workach na terenie nieruchomości w każdej ilości; 

4) szkła zebranego w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości w każdej ilości; 

5) bioodpadów zebranych w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości w każdej ilości; 

6) odpadów wielogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym, 

zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem; 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 

z częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z nieruchomości 

zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi należy pozbywać się w okresie od kwietnia  

do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 

jeden raz na miesiąc; 

2) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne odpady komunalne 

z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy pozbywać  

się w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca 

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe – 

nie rzadziej niż jeden raz na kwartał; 
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4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane w systemie 

akcyjnym – nie rzadziej niż raz na pół roku, lub mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

5) zużyte opony, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

odpady budowlane i rozbiórkowe,  tekstylia i odzież oraz 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 należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

2. Dopuszcza się prowadzenie na terenie nieruchomości kompostowania bioodpadów na przydomowych 

kompostowniach. 

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany  

przy ul. Słowackiego w Jaworze na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze. 

2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 

do 15.00, wtorek od 7.00 do 17.00 

3. W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady: 

1) papier; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) metale; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) tekstylia i odzież; 

15) 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. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane. 

5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) odpady zawierające azbest, 

2) zmieszane odpady komunalne, 

3) zmieszane odpady budowlane. 

6. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia zawartości 

dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na karcie przekazania odpadu. 

8. Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1. 
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§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, 

właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w formie pisemnej na adres  Urzędu Gminy Męcinka, 

telefonicznej lub na adres e-mail ug@mecinka.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia.  

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) datę zdarzenia; 

2) dane właściciela; 

3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

4) krótki opis zdarzenia; 

5) podpis właściciela nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 5134). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Talar 
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