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UCHWAŁA NR XXIII/54/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 28 sierpnia 2020 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 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 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się z nieruchomości każdą ilość następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i bioodpady zbierane
w pojemnikach lub workach określonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Szczawno-Zdrój;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pozostałości po segregacji, zbierane w pojemnikach
określonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczawno-Zdrój;
3) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierane z nieruchomości
w terminach określonych w harmonogramie ogłoszonym przez gminę.
2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą powstające w gospodarstwach domowych następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
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7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) 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;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odzież i tekstylia;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 200 kg na rok na każde
gospodarstwo domowe;
15) zużyte opony- maksymalnie 1 komplet opon (4 szt.) na rok na każde gospodarstwo domowe.
§ 3. W ramach opłaty o której, mowa w § 1 udostępnia się właścicielom nieruchomości pojemniki
lub worki do zbierania odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-3 odbierane będą bezpośrednio z terenu
nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pozostałości po segregacji- nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu;
3) bioodpady - w okresie od 01.04. do 31.10 nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie
od 01.11 do 31.03 nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych wymienione w §2 ust. 2 pkt 1-15 będą
przyjmowane do PSZOK według potrzeb właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem ilości określonych
w §2 ust. 2 pkt 14-15.
3. Przeterminowane leki będą dodatkowo przyjmowane w aptekach znajdujących się w Szczawnie-Zdroju:
1) Apteka pod Lwami- ul. Kościuszki 15;
2) Apteka pod Aloesem- ul. Równoległa 3A.
§ 5. 1. Oddając odpady, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1-15 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) należy przedstawić dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej znajdującej się w Szczawnie-Zdroju.
2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady zebrane w sposób
selektywny, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają samodzielnie i na własny koszt.
3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
§ 6. 1. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie
po stwierdzeniu takiego faktu, nie poźniej niż w terminie do 2 dni od dnia, w którym usługa została
niewłaściwie wykonana;
2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, telefonicznie lub pisemnie
pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres urzędu ze wskazaniem danych kontaktowych osoby
oraz nieruchomości, której reklamacja dotyczy.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 8. Uchwała nr XXXVII/34/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017r. 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 traci moc z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Dolnośląskiego.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju:
Michał Broda

