
 

 

UCHWAŁA NR IX/81/2019 

RADY GMINY W BOLESŁAWCU 

z dnia 30 października 2019 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629 oraz z 

2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Wieruszowie, Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 3.  Tracą moc: 

1) Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu Nr XIV/97/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2832); 

2) Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXI/169/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwa-

ły Nr XIV/97/2016 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposo-

bu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1839). 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Artur Dulski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2019 r.

Poz. 6125



Załącznik do uchwały Nr IX/81/2019 

Rady Gminy w Bolesławcu 

z dnia 30 października 2019 r 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA  

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA 

TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-

padami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3)  odpady budowlane i rozbiórkowe w objętości do 2 m3 rocznie na jedną nieruchomość; 

4) metal; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza harmonogramem odbioru z posesji); 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (poza harmonogramem odbioru z posesji); 

7) bioodpady; 

8) opakowania ze szkła; 

9) opakowania z tworzyw sztucznych; 

10) odpady wielomateriałowe; 

11) opakowania z papieru i tektury; 

12) zużyte opony (poza harmonogramem odbioru z posesji); 

13) odpady z tekstyliów i odzieży; 

14) 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. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości odebrana będzie każda ze-

brana ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem odpadów wskazanych  w § 1  ust. 2 pkt 3. 

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przewyższającej 2 m3 rocznie na jedną nieruchomość pod-

miot odbierający ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z właścicielem nieru-

chomości. 

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, w następujący sposób: 
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w przypadku 

wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona; 

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz na kwartał; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - nie rza-

dziej niż raz w roku; 

5) bioodpady – w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 

listopada do marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w przypadku wzmożonego zagrożenia epidemio-

logicznego częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona; 

6) papier, tektura - nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 5. 1. Na terenie Gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bolesławcu, zwany PSZOK zlokalizowany 

jest w miejscowości Chotynin 10 (teren Oczyszczalni Ścieków). 

3. PSZOK w Bolesławcu prowadzony jest przez pracowników Oczyszczalni Ścieków. 

4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości za-

mieszkałych z terenu Gminy Bolesławiec. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

przyjmowanych odpadów określonych w dalszej treści załącznika. 

7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. 

8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

1) Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane odpady komu-

nalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec; 

2) Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

a) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32, 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 

19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 

c) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 

e) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, 

f) odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17 określonych w rozporządzeniu ministra środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1923), 

g) zużyte opony o kodzie 16 01 03, 

h) odpady zielone o kodzie 20 02 01, 

i) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07, 

j) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, 

k) opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, 

l) odpady wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, 

ł) metale o kodzie 15 01 04, 

m) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych  ex 20 01 99, 
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n) odzież i tekstylia o kodach 20 01 10 i  20 01 11. 

§ 6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę miesiąca od go-

dziny 10:00 do godziny 12:00. 

§ 7. Odpady wymienione w § 5 ust. 8 gromadzone są na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyzna-

czonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów okre-

śla się według niżej wymienionych zasad: 

1) przeterminowane leki - pojemnik o pojemności 240 l; 

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - wyznaczone miejsce  do magazynowania odpadów 

lub kontener; 

3) zużyte baterie i akumulatory - pojemnik o pojemności 120 l; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; 

5) odpady wielkogabarytowe -wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów  lub kontener; 

6) odpady budowlano-rozbiórkowe - kontener od 5,5 m3; 

7) zużyte opony - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; 

8) odpady zielone - kontener od 5,5 m3; 

9) opakowania ze szkła - pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO); 

10) opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA); 

11) opakowania z papieru i tektury - pojemnik o pojemności 1,1 m3; 

12) odpady z tekstyliów i odzieży  - pojemnik o pojemności 1,1 m3; 

13) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych- pojemnik o pojemności 240 l. 

§ 8. 1. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po sub-

stancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje, itp.) winny 

być nieuszkodzone. Ilość odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. 

2. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów. 

§ 9. Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bolesławcu prowadzi rejestr 

podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m.in. nazwę i adres firmy 

przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie 

gospodarki tego rodzaju odpadami. 

§ 10.  Na teren PSZOK odpady inne niż wymienione w § 1 i § 5 ust. 8 nie będą przyjmowane. 

§ 11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub przez punkt Selektywny Odpadów Komunalnych, mieszkańcy mogą zgłaszać w terminie 3 dni od daty zda-

rzenia w formie zgłoszenia: 

1) telefonicznie - do Urzędu Gminy w Bolesławcu na numer 62 78 36 -083; 

2) elektronicznie na adres e-mail:urzad@boleslawiec.net.pl; 

3) osobiście w Urzędzie Gminy w Bolesławcu w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek i czwartek 

od godz. 7:30-15:30; środa 7:30 – 18:00 i piątek 7:30- 13:00; 

4) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1; 98-430 Bolesławiec. 
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