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     UCHWAŁA NR ……/2020 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia …………2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
z terenu Gminy Stoszowice 

 
Na podstawie art. 6r ust. 3 – 3c, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala się, co następuje:        
                                                                                                   

§ 1. Określa się 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.  

 

§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów komunalnych zebranych  
w pojemnikach i workach, w które wyposażona jest nieruchomość, zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoszowice zwanym dalej 
Regulaminem.  

2. Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, w zamian za część uiszczonej przez właściciela opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki 
odpadów. Rodzaje worków do selektywnej zbiórki określone zostały w Regulaminie.  

 
§ 3.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych prowadzonego przez PSZOK, podlegają następujące rodzaje odpadów: 
1) papier (w tym opakowań, gazet, tektury, czasopism, itd.); 
2) metali; 
3) tworzywa sztuczne (w tym opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań 

wielomateriałowych); 
4) szkła ( w tym odpadów opakowaniowych ze szkła); 
5) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
6) zużytych baterii i akumulatorów; 
7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego; 
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
9) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych; 
10) zużytych opon; 
11) tekstyliów i odzieży; 
12) bioodpadów; 
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13) odpadów niebezpiecznych; 
14) odpadów niekwalifikujących 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 następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości:  

1) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady odbierane są z częstotliwością dwa razy  
w miesiącu w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym, z tym że w okresie od 
kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień  
z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie   
z częstotliwością  jeden raz w miesiącu; 

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujących 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, zużytych baterii  
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
tekstyliów i odzieży przekazywane na bieżąco do punku selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

4) odpady wielkogabarytowe do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości, 
przekazywać na bieżąco do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości, 
przekazywać na bieżąco    do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

6) zużyte opony przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 
4 szt. rocznie z zadeklarowanej nieruchomości; 

7) odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pojemniki opróżniane 
będą tak jak nieruchomości zamieszkałe; 

8) pojemniki na kosze ustawiane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny 
być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-
zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb 
wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach. 

 
§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywa się zgodnie 

ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, opracowanym przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady  komunalne udostępnionym właścicielom nieruchomości 
oraz dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Stoszowice. 

 
§ 5. Pojemniki i worki stosowane do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki o pojemności 110 l. 120 l, 240 l. 
2) pojemniki z tworzywa sztucznego w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 
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zbieranego; 
3) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
4) worki z folii LDPE o pojemności od 100 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami;  
5) w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: 

a) szkło, 
b) tworzywa sztuczne i metale, 
c) papier i tektura, 
d) bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 

§ 6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK świadczy usługi 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 13.00, 
za wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 
wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90). 

 
§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą 

uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

 

§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy 
zgłaszać nieprawidłowości w terminie 7 (słownie: siedmiu dni) dni od daty świadczonej lub 
niewykonanej usługi, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, 
w jeden z niżej wymienionych sposobów:  

     1) telefonicznie pod numerem telefonu 74 8 164 518,  
     2) pocztą elektroniczną na adres: gmina@stoszowice.pl,  
     3) pisemnie na adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 
§ 10. Traci moc uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy 
Stoszowice. 

 

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

Zgodnie z art. 6r ust. 3, ust. 3a, art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada gminy 
określi, 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, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
W uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych 
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Nadto dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania 
odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z 
tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz 
na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Powołana uchwała, określa 
także tryb i 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. 

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa, zmierzając do wykonania 
delegacji ustawowej, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać na konieczne i uzasadnione 

 
 


