
UCHWAŁA NR XXXI/242/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 stycznia 2021 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 właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) Odbierane są w każdej ilości odpady powstałe w gospodarstwach domowych: 

a) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca, 

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa, metale 
i opakowania wiełomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji, zebrane w pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca oraz w Punkcie selektywnego zbierania odpadów, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony zebrane 
w miejscach wyznaczonych w harmonogramie ogłaszanym przez gminę oraz w Punkcie selektywnego 
zbierania odpadów, 

d) przeterminowane leki i chemikalia zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez 
gminę aptekach oraz w Punkcie selektywnego zbierania odpadów, 

e) odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych 
w Punkcie selektywnego zbierania odpadów, 

f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki – w Punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2) Prowadzone są punkty selektywnej zbiórki odpadów. 

3) Nieruchomości objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyposażone są przez 
gminę w odpowiednie pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych. 

4) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 3 oraz miejsca gromadzenia odpadów 
utrzymywane są w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2. Harmonogram, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 3 będzie ogłaszany z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
planowanej zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon. 

§ 3. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1 odbierane są od właścicieli nieruchomości w dni 
robocze, z następującą częstotliwością: 

1) Odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji i odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, jednakże z uwzględnieniem 
potrzeb, aby nie dopuszczać do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane. Zmianę 
częstotliwości odbioru odpadów realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych na 
podstawie umowy zawartej z gminą. 

2) Selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych, takie jak papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, według kwartalnie ustalonego 
z podmiotem odbierającym odpady komunalne harmonogramu i z uwzględnieniem potrzeb, aby nie dopuszczać 
do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane. Zmianę częstotliwości odbioru 
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odpadów realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej 
z gminą. 

3) Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż 
dwa razy w roku. 

4) Przeterminowane leki oraz odpady zebrane przez Punkt selektywnego zbierania odpadów - według potrzeb.

§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczą usługi w zakresie przyjmowania: 

1) papieru i tektury - w każdej ilości, 

2) metali i tworzyw sztucznych- w każdej ilości, 

3) szkła - w każdej ilości, 

4) opakowań wielomaterialowych - w każdej ilości, 

5) bioodpadów – w każdej ilości, 

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości, 

7) zużytych baterii i akumulatorów - w każdej ilości, 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - jednorazowo w ilości do 350 kg, 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - jednorazowo w ilości do 350 kg, 

10) zużytych opon - jednorazowo do 10 szt., 

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

12) przeterminowanych leków - w każdej ilości, 

13) odpadów odzieży i tekstyliów - w każdej ilości, 

14) odpadów zielonych, 

15) innych odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych- w każdej ilości, 

16) odpadów niekwalifikujących się 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 – w każdej ilości.

2.  Adresy i czas pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej 
wiadomości, m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3.  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, określającym sposób świadczenia usług, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
przez prowadzącego Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości powinien 
zgłosić taki przypadek pisemnie lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy lub 
pod numerem telefonu 74-8866753. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/227/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2020 roku 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 właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami wraz ze zmianami. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

W art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy 
zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego 
sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: 

- ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

- częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, 

- sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 Ustawa nowelizująca wprowadziła obowiązek dostosowania dotychczasowych aktów prawa miejscowego do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/2021  

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

                    REGULAMIN 

                Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

               zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca 

                   § 1  

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca przy ul. Bohaterów Getta 

22, zwanego dalej PSZOK. 

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 

wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głuszyca                           

z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. 

3. Odpady w PSZOK gromadzone są w sposób selektywny, w specjalnie do tego przeznaczonych, 

odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,                    

w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. 

4. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. 

                § 2  

1. PSZOK przyjmuje odpady: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 

b) w soboty w godzinach od 8:00 do 13:00. 

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów w dni ustawowo wolne od pracy. 

                                §3 

1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych w następujących ilościach: 

a) papieru i tektury - w każdej ilości, 

b) metali i tworzyw sztucznych- w każdej ilości, 

c) szkła - w każdej ilości, 

d) opakowań wielomaterialowych - w każdej ilości, 

e) bioodpadów – w każdej ilości, 

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości, 

g) zużytych baterii i akumulatorów - w każdej ilości, 
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h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - jednorazowo w ilości do 350 kg, 

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - jednorazowo w ilości do 350 kg, 

j) zużytych opon - jednorazowo do 10 szt., 

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

l) przeterminowanych leków - w każdej ilości, 

m) odpadów odzieży i tekstyliów - w każdej ilości, 

n) odpadów zielonych – w każdej ilości, 

o) innych odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych-                

w każdej ilości, 

p) odpadów niekwalifikujących się 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 – w każdej ilości. 

2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone 

innymi odpadami. 

§4 

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do: 

a) posiadania i okazania na żądanie obsługi PSZOK ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK w zakresie miejsca oraz sposobu 

zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

c) zachowania wymogów  przepisów BHP i p. poż., w szczególności powstrzymywania się od 

używania na terenie PSZOK źródeł otwartego ognia, 

d) niepozostawiania dzieci bez opieki osoby pełnoletniej. 

§5 

1. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów komunalnych przy użyciu samochodu - masa 

całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony. 

2.  Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących                       

i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą 

identyfikacje odpadu w chwili przekazania. 

3.  Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem lub w workach ulegających 

biodegradacji. Odpady zielone w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione. 
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§ 6 

1. Obowiązki obsługi PSZOK: 

a) uzyskanie od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały 

wytworzone i weryfikacja możliwości bezpłatnego przyjęcia odpadów w oparciu o okazany 

dowód uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) sprawdzenie zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 3, 

c) ważenie odpadów komunalnych i ich identyfikacja, 

d) prowadzenie pisemnego rejestru przyjęcia odpadów, 

e) przekazywanie zebranych na terenie PSZOK odpadów do zagospodarowania podmiotom 

posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2.  Niezwłocznie po przyjęciu odpadów obsługa PSZOK sporządza dokument przyjęcia odpadów 

zawierający co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego 

ilość, dane właściciela nieruchomości zdającego odpady oraz adres zamieszkania. 

3.  W przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela 

nieruchomości, obsługa PSZOK zobowiązana jest uzyskać oświadczenie od kogo pochodzą 

dostarczone odpady, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz 

oświadczenia można jest dostępny w PSZOK oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. 

4.  Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie 

wskazuje miejsce ich rozładunku, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, które zostają 

umieszczone przez obsługę PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. 

§ 7  

1. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów: 

a) w przypadku stwierdzenia że odpady nie są odpadami komunalnymi, bądź pochodzą                   

z nieruchomości położonej na terenie innej gminy, 

b) zmieszanych, 

c) zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, 

d) jeśli przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa. 

1. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, obsługa PSZOK            

sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 

§8 

Wszelkie informacje na temat PSZOK można uzyskać: 

a) telefonicznie pod numerem telefonu 607 552 813 w godzinach pracy PSZOK (numer może 

ulec zmianie, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty), 
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b)  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy pod 

adresem http://www.bip.gluszyca.pl , 

c)  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 (pokój nr 1), 

bądź pod numerem telefonu 74 8866753. 

§9 

Ewentualne zmiany postanowień niniejszego Regulaminu będą podawane do publicznej 

wiadomości co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie.
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Załącznik nr 1                                                                                                                                                       

Do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki                                                                                       

Odpadów Komunalnych PSZOK                                                                                                           

Gminy Głuszyca 

A*……………………….                                                                                    ………………………..                                                                                                                                 
dane teleadresowe                                                                                                                   miejscowość, data    

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja ……….…..…………………………………………….. legitymujący się dowodem 

osobistym nr ………..………………………………..., zamieszkały pod adresem 

……………………..………………………………………………………………………… złożyłem 

deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tego tytułu 

wnoszę opłatę na rzecz Gminy Głuszyca. 

Odpady komunalne przywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

pochodzą z mojego gospodarstwa domowego znajdującego się pod adresem 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………..                                                                                                                 
Data, czytelny podpis 

__________________________________________________________________________________________ 

   B*……………………….                                                                                 ………………………..                                                                                                                                              
dane teleadresowe                                                                                                                  miejscowość, data    

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja ……….…..…………………………………………….. legitymujący się dowodem 

osobistym nr ………..…………………………., zamieszkały pod adresem 

……………………..………………………………………………………………………… oddaję do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne pochodzące od 

…………………………………………………………….….  legitymującego się dowodem osobistym 

nr ……………………………………. zamieszkałego pod adresem 

……………………………………………………………………………………., na jego polecenie. 

Nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za rodzaj i ilość oddanych odpadów komunalnych. 

…………………………………..                                                                                                                 
Data, czytelny podpis  

*Właściciel nieruchomości, na której powstały odpady obowiązkowo, w każdym przypadku wypełnia część A   

oświadczenia. 

**W przypadku, gdy odpady komunalne nie są oddawane prze właściciela nieruchomości, na której powstały 

odpady komunalne, osoba oddająca odpady komunalne zobowiązana jest wypełnić część B oświadczenia.                                     
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