
UCHWAŁA NR XXXIII/205/16
RADY GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Mysłakowice 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.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 466 z póź. zm.) oraz art. 6r ust.3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 250 z póź. 
zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Gminy 
Mysłakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia koszty funkcjonowania gospodarki 
odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.), w tym koszty prawidłowego 
zagospodarowania całego systemu strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice w Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sciegnach Kostrzycy.

§ 3. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości Gmina 
Mysłakowice będzie świadczyła następujące usługi:

1) odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne:

a) odpadów zmieszanych ( niesegregowanych)

b) odpadów selektywnie zbieranych z podziałem na:

- pojemnik lub worek z odpadami biodegradowalnymi,

- pojemnik lub worek ze szkłem,

2) przyjęcie odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Ścięgnach-Kostrzycy;

3) odbiór odpadów selektywnie zebranych z ogólnie dostępnych pojemników tzw. „gniazd” umieszczonych na 
terenie gminy;

4) zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
wyposażenia w worki polietylenowe o pojemności 120 litrów w kolorze brązowym na odpady komunalne dla 
frakcji odpadów biodegradowalnych;

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  w następujący 
sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę:

2) odpady biodegradowalne, odpady zielone – będą odbierane w okresie od  1 kwietnia do 31 października raz na 
10 dni a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;

3) szkło –będzie odbierane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; odpady nie ulegające biodegradacji (cmentarne) 
będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a w okresach przed świętami Wielkanocnymi, Bożego 
Narodzenia i Wszystkich Świętych - każdorazowo w okresie zwiększonych potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu 
do przedsiębiorcy odbierającego odpady;

4) odpady selektywnie zebrane z „gniazd” rozstawionych na terenie gminy będą odbierane:
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- papier i plastik co najmniej raz w tygodniu

- szkło co najmniej raz na dwa tygodnie  oraz każdorazowo w przypadku otrzymania informacji o ich 
o przepełnieniu.

§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany na terenie Karkonoskiego Centrum  
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 18.00. 
PSZOK działa na podstawie umowy zawartej  z Gminą Mysłakowice.

1) Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ścięgnach-Kostrzycy 
mieszkańcy gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców odpady selektywnie 
zebrane :papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno, zużyte opony, opakowania 
wielomateriałowe, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, odpady 
elektryczne i elektroniczne, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie prowadzonych 
remontów w gospodarstwach domowych w ilości do 0,1 Mg (100 kg) w ciągu roku na jednego mieszkańca.

3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ścięgnach-Kostrzycy może odmówić przyjęcia 
odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości zlokalizowanej na 
terenie Gminy Mysłakowice.

4) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ściegnach-Kostrzycy organizuje dwa razy w roku 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach 
mobilnej zbiórki. Harmonogram odbioru z poszczególnych miejscowości przekazuje się mieszkańcom 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać 
do Urzędu Gminy w Mysłakowicach do pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi 
osobiście, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, telefonicznie na nr telefonu 75 64 
39 974 lub elektronicznie na adres rgk2@myslakowice.pl .

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/160/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Mysłakowice w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01.02.2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Mysłakowice

Janina Radomska
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia od 1 lutego 2017 r. nowego Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Mysłakowice konieczna jest także zmiana uchwały w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właściciele nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Uchwała ta jest tzw. „małym regulaminem” i jej zapisy

muszą być zgodne z wprowadzanym regulaminem.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.

Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice

Janina Radomska
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