
UCHWAŁA NR XXI/112/16
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie 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 terenie gminy Gryfów Śląski

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne gmina:

1) wyposaży nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, z tym że obowiązek ten 
będzie ciążył na Gminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

2) będzie odbierać odpady:

a) zmieszane;

b) zebrane selektywnie.

§ 2. 

1. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomościach. Ilość 
tych odpadów określa § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfów Śląski.

2. Odpady zebrane selektywnie przez właścicieli nieruchomości na posesjach lub w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonym przez gminę, będą odbierane w ilości zadeklarowanej 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfów Śląski.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą tylko te 
odpady budowlane i rozbiórkowe, które stanowią odpady komunalne, nie więcej jednak niż 1m3 od 
jednego gospodarstwa rocznie.

§ 3. 

1. Odpady, o których mowa § 12 ust. 1,2,3,4 i 5 Regulaminu, będą odbierane z nieruchomości ( bądź z tzw. 
"gniazd" z terenu zabudowy wielorodzinnej) przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów 
komunalnych.

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez podmiot 
uprawniony i zatwierdzonego przez gminę.

§ 4. 

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej:

a) z obszarów wiejskich – dwa razy w miesiącu;

b) z obszarów miejskich – cztery razy w miesiącu;

2) z terenów zabudowy wielorodzinnej w mieście - cztery razy w miesiącu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej:

a) z obszarów wiejskich:
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- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu - raz w miesiącu;

- papier i tektura – co najmniej raz w miesiącu;

- szkło i opakowania ze szkła – raz na dwa miesiące;

b) z obszarów miejskich:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu oraz papier i tektura – co 
najmniej raz w miesiącu;

- szkło i opakowania ze szkła – raz na dwa miesiące.

2) z terenów zabudowy wielorodzinnej w mieście:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu – cztery razy w miesiącu;

- papier i tektura oraz szkło i opakowania ze szkła – dwa razy w miesiącu;

- bioodpady – w okresie od kwietnia do października – cztery razy w miesiącu, w pozostałym okresie – 
raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników.

§ 5. 

Odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe (o średnicy do 56 
cm), odpady wielkogabarytowe, zużyte źródła światła, odbierane są w stałym punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych wyznaczonym przez Gminę Gryfów Śląski oraz raz w roku w formie tzw. 
„wystawek” w terminach podanych do publicznej wiadomości poprzez tradycyjne ogłoszenia oraz na stronie 
internetowej Gminy Gryfów Śląski – www.gryfow.pl.

§ 6. 

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta 
Gryfowa Śląski.

§ 7. 

Zużyte baterie zbierane są w PSZOK, a także w specjalnych pojemnikach ustawionych w określonych 
punktach miasta i sołectw.

§ 8. 

1. Gmina tworzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Gryfowie 
Śląskim przy ul. Kolejowej 42 (teren ZBGKiM). PSZOK przyjmuje nieodpłatnie tylko wyselekcjonowane 
odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Gryfów Śląski.

2. Do PSZOK przyjmowane są następujących odpady komunalne:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) tekstylia;

7) odpady ulegające biodegradacji;

8) odpady zielone;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, nie więcej jednak niż 1m3 od jednego gospodarstwa rocznie;

14) zużyte opony (do średnicy do 56 cm);
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15) lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony;

16) drewno.

3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zawierające azbest;

2) szyby samochodowe;

3) szkło zbrojone i hartowane;

4) zmieszane odpady komunalne;

5) części samochodowe;

6) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami;

7) padłe zwierzęta.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona do tego osoba.

5. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dostarczający zapewnia we 
własnym zakresie i na własny koszt.

§ 9. 

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę 
Gryfów Śląski, zaś pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firmy 
posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i transportu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski.

§ 10. 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVIII/143/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w 
sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 12. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gryfowie 

Śląskim

Robert Skrzypek
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Uzasadnienie

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) z wyjątkiem jej art.
1 pkt. 20 i pkt. 21 lit. b, art. 6 i art. 7, które weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z
dniem 18 kwietnia 2015r. Stosownie do unormowania zawartego w art. 11 ww. ustawy zmieniającej,
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy - uchwała w sprawie
określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak
nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Projekt uchwały uchyla
obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 31.12.2016 r. Obowiązek
ten będzie ciążył na właścicielach nieruchomości, zgodnie z art. 5 ww. ustawy. Projekt przedmiotowej
Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W
związku z powyższym niezbędnym jest uchylenie uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr
XXVIII/143/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
i podjęcie nowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Id: C835BD7A-DE30-47FA-B2FB-03A7C042244E. Podpisany Strona 1




