
UCHWAŁA NR XIX/136/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
466) oraz art. 6r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 250) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Górze uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) tryb oraz sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy odebrać należy każdą ilość odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady,

b) segregowane odpady komunalne (papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne oraz 
metal),

c) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady:

a) w przypadku budynków jednorodzinnych i wielolokalowych położonych na terenie miasta Wąsosz – z 
częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

b) w przypadku budynków jednorodzinnych i wielolokalowych położonych na terenie wiejskim – z 
częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne: - w przypadku budynków jednorodzinnych i wielolokalowych - z 
częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady segregowane w postaci szkła – 1 raz na 2 miesiące).

3. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w terminach 
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z częstotliwością  co najmniej 2 razy w roku.

4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w terminach wyznaczonych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady z częstotliwością  co najmniej 2 razy w roku.

§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-17:00, w soboty  od 7:00 do 13:00. Transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsosz zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odpady zebrane selektywnie:

a) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, 
odpady zielone,
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b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) zużyte opony,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odpady określone w ust. 2 
PSZOK przyjmuje odpłatnie.

§ 5. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w Wąsoszu:

a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego lub;

b) telefonicznie – pod nr tel. 65 54-37-850.

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym 
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 
siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć posiadane dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych 
świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/148/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

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

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r., ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 3 w/w ustawy rada gminy ma obowiązek określić w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała określa usługi, które będą świadczone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustaloną częstotliwością, a także sposób świadczenia
usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo ustawa wprowadza zapis
dotyczący konieczności opiniowania projektu podejmowanej uchwały przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów. Zgodnie z art. 6r ust. 3d ustawy
określono tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała ma na celu dostosowanie jej
treści do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.

Wobec powyższego Rada Miejska Wąsosza postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

Sp. J. Pawliczak
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