UCHWAŁA NR XXXVII/34/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 29 czerwca 2017 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016r poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 , ust.3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 250) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017r. poz. 19) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu
Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczawno-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości miesięczna opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1. odbiera się z nieruchomości według ustalonego
harmonogramu, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane zbierane w pojemnikach określonych Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych,
bioodpadów w tym odpadów zielonych zbieranych w pojemnikach lub workach, określonych Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój,
3) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierane w terminach określonych
w harmonogramie ogłoszonym przez gminę;
4) przeterminowane leki zbierane w punktach ustalonych przez gminę.
2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym oraz pojemniki do selektywnego
zbierania odpadów w systemie pojemnikowym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty,
o której mowa w § 1.
§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty,
z nieruchomości z następującą częstotliwością;
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1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papieru,szkła, metali i tworzyw sztucznych
odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
3) bioodpady w tym odpady zielone w systemie workowym odbierane będą z nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu oraz dostarczane bedą według potrzeb przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej
zbiórki odpadów;
4) meble,odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane
nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w terminach zgłoszonych przez gminę.
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2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie: papieru,
szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów w tym odpadów zielonych dostarczany będzie właścicielom
nieruchomości przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, a ponadto będzie publikowany na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) papier,
2) szkło,
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3) opakowania wielomateriałowe,
4) bioodpady w tym odpady zielone,
5) metale, tworzywa sztuczne,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony,
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) odzież i tekstylia,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Oddając odpady, o których mowa w ust.1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów należy potwierdzić
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.
3. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie
oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne określone w ust. 1 w przypadku gdy pozbycie się tych
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
4. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt.
5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina
podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnychwłaściciele nieruchomości powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt.
2. Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, telefonicznie, pisemnie lub
pocztą elektroniczną.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności:
a) imię i nazwisko zgłaszającego,
b) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,
c) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/38/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ramona Bukowska-Mucha
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