
UCHWAŁA NR XLIII/228/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 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 (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szczyrku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - gmina Szczyrk będzie 
świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami: 

1) odbiór - bezpośrednio od właścicieli w/w nieruchomości – odpadów: 

a) zmieszanych (nieselektywnie zebranych), 

b) selektywnie zebranych, w sposób określony w § 9 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Szczyrk.

2) przyjęcie – określonych w § 9 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 w/w Regulaminu – odpadów, dostarczonych przez 
właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki, 

a) Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Szczyrk stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

3) odbiór – przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na 
terenie gminy Szczyrk.

2. W ramach opłaty nie określa się limitów ilościowych odpadów odebranych lub przyjętych.

§ 2. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana, natomiast gmina Szczyrk obciąży 
dodatkową opłatą za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z odrębną uchwałą o usługach 
dodatkowych i wysokości cen za te usługi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4924



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
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                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XLIII/228/2013 

Rady Miejskiej w Szczyrku 

z dnia 25 czerwca 2013r. 

 

Regulamin 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Szczyrku (PSZOK). 

2. PSZOK w Szczyrku prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku,           

ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk 

3. PSZOK w Szczyrku czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00-15:00. 

4. W PSZOK odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Szczyrk, lub osób prowadzących 

działalność na terenie gminy. 

 

II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK 

5. W PSZOK przyjmowane są między innymi: 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady 

opakowaniowe ulegające,  biodegradacji i kuchenne,  

 popiół,  

 odpady budowlane i remontowe,  

 selektywnie zebrane odpady surowców wtórnych,  

 lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki), 

 oleje silnikowe przepracowane, 

 opakowania po rozpuszczalnikach, 

 opakowania po farbach i lakierach, 

 odzież, buty inne części garderoby, 

 opakowania po sprayach, piankach montażowych. 

 

III. Zasady odbierania odpadów w PSZOK-u 

6. Odpady dostarczane do Punktu muszą być posegregowane oraz odpowiednio zabezpieczone. 

7. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika Punktu zgodności   

z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu  i zabezpieczenia 

itp.  
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8. Odpady niespełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte. 

9. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po 

okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Szczyrk, 

z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych 

opon. 

10. Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony będą przyjmowane 

odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

11.  Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są odpłatnie 

zgodnie z aktualnym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

12. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez mieszkańców gminy Szczyrk będzie potwierdzone kwitem 

wagowym wystawionym przez pracownika Punktu po jego zważeniu. 

a. przywożący odpady z nieruchomości zamieszkałych otrzymają druk stanowiący załącznik nr 2                              

do Regulaminu, 

b. przywożący odpady z nieruchomości niezamieszkałych (podmioty) wypełniają kartę charakterystyki 

odpadu stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. 

13. Po zważeniu i zakwalifikowaniu odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem, zostaje wystawiona 

faktura VAT, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, o których mowa w punkcie 9.  

14. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczanie na rzecz 

Urzędu Miasta Szczyrk, opłaty za gospodarowanie odpadami. 

15. Na terenie PSZOK odpady wymienione w punkcie 5 gromadzone są selektywnie w wydzielonych 

miejscach na terenie PSZOK-u. 

16. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu,           

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

17. Prowadzący PSZOK w Szczyrku prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy                

z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. NR 185, poz. 1243 z późn. zm.)                        

oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

Odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

18. Nadzór nad punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczyrku prowadzi Urząd 

Miejski w Szczyrku. 
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           Załącznik 1 do Regulaminu 
 

Cennik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku 
 

I. Cennik odpadów zbieranych w PSZOK-u 
Kod odpadu: Rodzaj odpadu: Cena brutto 

15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 44,35 zł/Mg 

15 01 02 Opakowanie z tworzyw sztucznych 44,35 zł/Mg 

15 01 03 Opakowanie z drewna 120,81 zł/Mg 

15 01 04 Opakowanie z metali 44,35 zł/Mg 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 250,41 zł/Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 250,41 zł/Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 56,01 zł/Mg 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 120,81 zł/Mg 

16 01 03 Zużyte opony- samochody osobowe 2 zł/szt. 

16 01 03 Zużyte opony- samochody ciężarowe 10 zł/szt. 

16 01 03 Zużyte opony- ciągniki 20 zł/szt. 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

172,65 zł/Mg 

17 01 02 Gruz ceglany 172,65 zł/Mg 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

172,65 zł/Mg 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 
w 17 05 03 

114,33 zł/Mg 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 56,01 zł/Mg 

20 01 01 Papier i tektura 44,35 zł/Mg 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 250,41zł/Mg 

20 01 10 Odzież 238,29 zł/Mg 

20 01 11 Tekstylia 238,29 zł/Mg 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 2,00 zł/ litr 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
inne niż wymienione w 20 

2,50 zł/ kg 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 2,50 zł/kg 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

108 zł/ Mg 
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20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 330,76 zł/Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 250,41 zł/ Mg 

20 01 40 Metale 44,35 zł/Mg 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach 

367,05 zł/Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 198,57 zł/Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 367,05 zł/Mg 

 
 
 
 
 
 

         Załącznik 2 do Regulaminu 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.                                                              Data: 
UL. GRANICZNA 1 
43-370 SZCZYRK 
547-004-91-18 
 
Nazwa Kontrahenta:       Kierowca:    
Adres:                   (lub osoba przek./przyj.) 
Nip:                                                                                        Nr rej  :    
 
 
      Kwit wagowy nr …........ 
 
Operator: 
 
Pomiar 1- Data/Czas:.............................................Pomiar 2 – Data/Czas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kod odpadu                 Nazwa                                             Pomiar 1   Pomiar 2   Opak.  Waga [kg] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
…...............                 ….............................                         …...........   …..........     ….....     ........... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
waga do rozliczenia               [kg]   
 
 
Wystawił.....................................        Wydał.......................................... Odebrał................................ 
 
Uwagi.............................................. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW 
 

(Wzór opracowany na podstawie art. 36 ust. 1c ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07.09.2005r sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów 
do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz 1553 z późn. zm.) 
 
 

1.  
Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub 
posiadacza odpadów kierującego odpady 
do PSZOK w Szczyrku 
  

 

2.  
Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra środowiska z dnia 27.09.2001r.                  
w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. Nr 112 poz.1206) 
  

 

3.  
Syntetyczny opis procesu wytwarzania 
odpadu uwzględniający podstawowe użyte 
surowce i wytworzone produkty 
  

 

4.  
Opis odpadu - kolor, postać fizyczną oraz jego 
zapach 
  

 

 
 
 
Oświadczam, iż wśród dostarczonych odpadów nie ma innych frakcji niż zadeklarowane, a zwłaszcza odpadów 
niebezpiecznych, a także materiałów izolacyjnych w tym styropianu, czy papy. 
 
 
 
 
 
 
……………………….                                                                       ……………………….. 
           (data)         (podpis) 
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