
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/194/21 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Rada Miejska w Szczytnej, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytna, zmienionej uchwałą nr XXXI/182/17 Rady 

Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 listopada 2017 r., uchwałą nr XIV/101/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 

30 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 2020 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Pozostałości po wydzieleniu frakcji odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, tj. 

pozostałości po sortowaniu, należy gromadzić w szczelnych, zamykanych i sprawnych technicznie 

pojemnikach wielokrotnego użytku o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l, z zastrzeżeniem 

ust. 11. 

1) Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest umieścić na pojemniku w miejscu 

widocznym identyfikator koloru białego, określający gromadzone pozostałości po sortowaniu.”. 

2. § 2 ust. 3 dodaje się pkt 14, 15, 16 w brzmieniu: 

„14) Odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

15) Odpady niebezpieczne; 

16) Odpady tekstyliów i odzieży, z zastrzeżeniem ust. 13.”. 

3. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Frakcje wymienione w ust. 3 pkt 2-15, odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, przy czym”. 

4. § 2 ust. 6 skreśla się. 

5. § 2 dodaje się ust. 13, w brzmieniu: „Odpady tekstyliów i odzieży będą odbierane w PSZOK od 

01.01.2025 r.”. 
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6. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych do 30 lokali: 

a) odpady komunalne frakcji papier - jeden raz na miesiąc; 

b) odpady komunalne frakcji tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - jeden raz na 

dwa tygodnie; 

c) odpady komunalne frakcji szkło -jeden raz na miesiąc; 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: 

– obszar miejski oraz Wolany 138-141, z wyłączeniem nieruchomości położonych w Szczytnej przy 

ulicach: Złota, Polne Domy, Bobrowniki Stare: jeden raz na tydzień w okresie kwiecień-październik 

oraz jeden raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku; 

– obszar wiejski oraz Szczytna ulice: Złota, Polne Domy, Stare Bobrowniki, z wyłączeniem Wolan 

138-141 jeden raz na dwa tygodnie budynki mieszkalne jednorodzinne, a budynki wielolokalowe do 

30 lokali jeden raz na tydzień w okresie kwiecień-październik oraz jeden raz na dwa tygodnie 

w pozostałym okresie roku . 

e) pozostałości po sortowaniu: 

- obszar miejski oraz Wolany 138-141, z wyłączeniem nieruchomości położonych w Szczytnej przy 

ulicach: Złota, Polne Domy, Stare Bobrowniki – jeden raz na tydzień. 

- obszar wiejski oraz Szczytna ulice: Złota, Polne Domy, Stare Bobrowniki z wyłączeniem Wolan 

138-141 – jeden raz na dwa tygodnie budynki mieszkalne jednorodzinne, a budynki wielolokalowe do 

30 lokali jeden raz na tydzień w okresie kwiecień-październik oraz jeden raz na dwa tygodnie 

w pozostałym okresie roku;”. 

7. § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) z budynków wielolokalowych powyżej 30 lokali: 

a) odpady komunalne frakcji papier - jeden raz na tydzień; 

b) odpady komunalne frakcji tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - jeden raz na 

tydzień; 

c) odpady komunalne frakcji szkło - jeden raz na dwa tygodnie; 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

jeden raz na tydzień; 

e) pozostałości po sortowaniu – jeden raz na tydzień.”. 

8. § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie we własnym zakresie należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dalej zwanym „PSZOK”, w Szczytnej, przy ulicy 

Pocztowej 11, na podstawie ważnej na rok karty uprawniającej do oddawania odpadów komunalnych 

w ramach funkcjonowania PSZOK oraz odbioru worków do segregacji odpadów komunalnych, 

w godzinach funkcjonowania punktu, tj: 

a) od października do marca 

- wtorek-piątek 12:00-16:00 

- sobota 10:00-14:00 

b) od kwietnia do września 

- wtorek-piątek 14:00-18:00 

- sobota 10:00-14:00”. 
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9. Wykreśla się § 3 ust. 1 pkt 5. 

10. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opróżnianie pojemników, o których mowa w § 2 ust. 11 następować 

będzie: 

a) obszar miejski – dwa razy w tygodniu; 

b) obszar wiejski – jeden raz na dwa tygodnie.”. 

11. § 5 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu: „3. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych, w tym umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańcom 

gminy; 

4. Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy dotyczącej segregacji odpadów; 

5. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej: 

Stanisław Czarnik 
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