
 

 

UCHWAŁA NR XLI/230/21 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 888), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach 

uchwala, co następuje: 

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

odpadami komunalnymi Gmina Boguszów-Gorce będzie świadczyć usługi odbioru, zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce w zakresie odbioru: 

1) metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych zebranych na terenie 

nieruchomości, 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości, 

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

4) papieru zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

5) bioodpadów, w tym trawy, zebranych w workach i pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę Boguszów-Gorce harmonogramem, 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów: 

a) papieru i tektury - w każdej ilości, 

b) metali - w każdej ilości, 

c) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii opakowaniowej, butelek PET, 

styropianu opakowaniowego - w każdej ilości, 

d) szkła - w każdej ilości, 

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - w każdej ilości, 

f) bioodpadów, w tym trawy - w każdej ilości, 

g) przeterminowanych leków - w każdej ilości, 

h) chemikaliów i opakowań po chemikaliach - w każdej ilości, 

i) farb i opakowań po farbach - w każdej ilości, 
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j) zużytych opakowań - w każdej ilości, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - w każdej ilości, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - w ilości do 500 kg odpadów 

zebranych przez gospodarstwo domowe w ciągu roku, 

m) zużytych opon - w ilości do 12 sztuk opon zebranych przez gospodarstwo domowe w ciągu roku, 

n) odpadów z odzieży i tekstyliów - w każdej ilości, 

o) 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 - w każdej ilości, 

p) drewna - w każdej ilości, 

r) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym – w każdej ilości. 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Boguszów-Gorce lub podmiot odbierający odpady wyposaży nieruchomości w pojemniki 

i worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady z Gminy Boguszów-Gorce może odmówić odbioru odpadów, jeżeli 

stwierdzi fakt, że nie powstały one w gospodarstwie domowym "ze względu na swój charakter lub skład" 

a pochodzą z działalności gospodarczej. 

4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, zostanie obciążony stawką podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

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

z częstotliwością: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do zalegania odpadów 

i przepełniania pojemników, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do zalegania odpadów 

i przepełniania pojemników, 

2) dla segregowanych odpadów komunalnych typu metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru 

tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru 

tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników, 

3) dla bioodpadów, w tym trawy: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać 

się może w systemie akcyjnym organizowanym przez gminę, zgodnie z podanym harmonogramem, jednak 

nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany na terenie 

Gminy Boguszów-Gorce. 
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2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK podana jest na stronie internetowej Gminy Boguszów-Gorce 

oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK. 

3. W PSZOK przyjmowane są odpady od mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce, określone w załączniku 

nr 2 do uchwały, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców. 

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem, określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

5. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, 

o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie korzystania z PSZOK. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości ma prawo zgłosić przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w terminie 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości. 

2. Pisemne zgłoszenie przypadku, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć osobiście bądź przesłać  

do siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także datę, 

miejsce i opis zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/134/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach: 

Stanisław Urbaniak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/230/21 

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz 

inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

I. Zasady ogólne 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 

przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela 

nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach wskazanych w uchwale 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń 

pracownika punktu. 

5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

II. Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce po okazaniu następujących 

dokumentów: 

a) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

b) ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. 

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Opakowanie powinno posiadać etykiety i nie powinno być uszkodzone. 

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) odpady zawierające azbest, 

b) szyby samochodowe, 

c) zmieszane odpady komunalne, 

d) części samochodowe. 

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 

a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów 

aktualnie przyjmowanych, 

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 
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8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu pokwitowanie przyjęcia odpadu na 

ustalonym druku. 

9. W przypadku dostarczenia do PSZOK opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne w ilościach większych niż określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów 

przez PSZOK, wg aktualnego cennika firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. 

za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

w Lubawce. 

10. PSZOK prowadzi ewidencję osób oraz rodzajów i ilości odpadów przekazywanych do PSZOK. 

11. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Boguszów-

Gorce oraz przy wjeździe na teren PSZOK. 
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