
 

 

UCHWAŁA NR XVI/129/19 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia 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. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje: 

§ 1. 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 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) 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; 

5) sposób wyposażenia nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości. 

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

§ 2. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą wytworzone 

w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) bioodpady - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

2) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 

3) szkło - łącznie białe i kolorowe; 

4) papier - papier i tektura; 

5) popiół i żużel z gospodarstw domowych, 
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6) pozostałe po segregacji odpady resztkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub zgłoszone 

przez podmiot odbierający jako segregowane nieprawidłowo odpady zmieszane. 

7) w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w podanych do wiadomości terminach, odbiór 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 

2. Z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

objętych odbiorem odpadów przez Gminę, odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) bioodpady; 

2) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) papier i tektura; 

5) pozostałe po segregacji odpady resztkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub zgłoszone 

przez podmiot odbierający jako segregowane nieprawidłowo, odpady zmieszane. 

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące rodzaje 

odpadów komunalnych, indywidualnie dostarczanych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy: 

1) bioodpady; 

2) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) papier; 

5) przeterminowane leki i chemikalia w tym w szczególności farb, klei, rozpuszczalników  oraz opakowania 

po tych substancjach; 

6) odpady niekwalifikujące 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, lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć 

(w tym termometry rtęciowe); 

7) zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

4. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których 

mowa w ust. 1, odbierane będą bez ograniczeń ilościowych. 

5. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę, o których mowa w ust. 2, odbierane 

będą wyłącznie z pojemników w rodzajach, ilościach i pojemnościach zadeklarowanych przez właściciela 

nieruchomości, z uwzględnieniem przypisanych miesięcznych norm wytwarzania. 

§ 3. 1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości sześciu ustawowych frakcji odpadów komunalnych, tzn. 

„Bioodpadów”, „Metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe”, „Szkła”, „Papieru”, 

„Popiołu i żużli z gospodarstw domowych oraz „Zmieszanych" z terenu Gminy Mysłakowice, odbywać  

się będzie z częstotliwością: 

1) odpady zbierane selektywnie: 

a) bioodpady - jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz na dwa 

tygodnie w pozostałym okresie, 

b) metal i tworzywa, w tym opakowania wielomateriałowe – jeden raz na dwa tygodnie, 
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c) szkło - jeden raz w miesiącu, 

d) papier – jeden raz w miesiącu, 

e) popiół i żużel – jeden raz w miesiącu, 

f) odpady niesegregowane (zmieszane) – odpady resztkowe pozostałe po segregacji – jeden raz na dwa 

tygodnie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 

jednorodzinnej, zagrodowej i wielolokalowej do 14 lokali, 

g) odpady niesegregowane (zmieszane) – odpady resztkowe pozostałe po segregacji od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej od 15 lokali we 

wskazanych nieruchomościach oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, którzy zadeklarowali zwiększoną częstotliwość odbioru - 

odbiór będzie wykonywany jeden raz w tygodniu, 

h) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy a także z targowisk – jeden raz w tygodniu; 

2) odpady selektywnych frakcji zgłoszone przez podmiot odbierający jako nie spełniające wymogów 

selektywnej zbiórki, będą odebrane jako odpady niesegregowane (zmieszane) w najbliższym terminie 

odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

2. Powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyte opony, a także odpady elektryczne i elektroniczne, odbierane będą co najmniej 

dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w systemie akcyjnym. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie zgodnie 

z harmonogramem wywozu odpadów dostępnym na stronie internetowej gminy. 

§ 4. 1. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy 

Mysłakowice jest prowadzony przez Spółkę z o.o. Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami  

z/s w Bukowcu – jest zlokalizowany na terenie Instalacji Komunalnej w Ściegnach Kostrzycy. Punkt jest 

czynny od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. 

2. Transport odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy 

gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiednio zorganizowany i wyposażony 

w niezbędne urządzenia, w szczególności w odpowiednie kontenery i pojemniki, a także wyodrębnione miejsca 

składowania, umożliwiające gromadzenie w sposób selektywny przyjmowanych odpadów komunalnych. 

4. Aktualne informacje o funkcjonującym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

a w szczególności informacje o godzinach otwarcia punktu, warunkach i rodzajach przyjmowanych odpadów 

oraz jego adres, znajdować się będą na stronie internetowej Gminy Mysłakowice. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, wskazując dane identyfikacyjne nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz opis 

niewłaściwego świadczenia usług. 

2. Zgłoszenie może zostać przekazane: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, 58 – 533 Mysłakowice; 

2) faksem na 75 64 39 999; 

3) pocztą elektroniczną na adres: boi@myslakowice.pl  lub rgk2@myslakowice.pl; 

4) ustnie – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5 – Biuro Obsługi Interesanta, 

pok. nr 1 – parter, lub telefonicznie 75 64 39 961, 75 64 39 974. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 7430

mailto:boi@myslakowice.pl
mailto:rgk2@myslakowice.pl


§ 6. 1. Właścicielom nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej  

od 15 lokali zostaną zapewnione pojemniki służące do zbierania podstawowych frakcji odpadów komunalnych 

„Papier”, „Metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe”, „Szkło”, „Bioodpady”. 

Pojemniki na odpady resztkowe po segregacji, niesegregowane (zmieszane), pojemniki na „Popiół i żużle 

z gospodarstw domowych” zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. 

2. Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, 

zagrodowej i wielolokalowej do 14 lokali, będą wydawane worki zastępujące pojemniki, służące do zbierania 

Papieru, Szkła, Bioodpadów, Metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowań wielomateriałowych. Pojemniki 

na odpady resztkowe po segregacji, pojemniki na „Popiół i żużel” z gospodarstw domowych zapewnia 

właściciel nieruchomości we własnym zakresie. 

3. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, rodzinnego ogrodu działkowego, wyposaża nieruchomość w pojemniki na selektywne frakcje 

powstające na nieruchomości i pojemniki na odpady resztkowe po segregacji, we własnym zakresie. 

4. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i utrzymanie miejsc gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym należy do obowiązków właściciela. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. nr XXXIII/205/16 w sprawie 

określenia 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. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice: 

G. Kuczaj 
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