UCHWAŁA NR XX-126/2016
RADY GMINY DOBROSZYCE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Oleśnicy, Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, Przedsiębiorca, z którym Gmina Dobroszyce zawrze umowę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczy właścicielom nieruchomości pojemniki i worki do
selektywnego zbierania odpadów.
§ 2. 1. Ustala się, że:
1) od właściciela nieruchomości zamieszkałej należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych,
2) od właściciela nieruchomości niezamieszkałej należy odbierać zebraną ilość odpadów komunalnych
zadeklarowaną w deklaracji.
3) Jeżeli Przedsiębiorca działający na zlecenie Gminy, odbierze z nieruchomości na której nie zamieszkują
mieszkańcy odpady komunalne zmieszane, w ilości większej niż wynika to z deklaracji dla danej
nieruchomości, natychmiast poinformuje o tym fakcie Gminę, wskazując ile odpadów (liczba pojemników lub
worków, ich wielkość) zostało odebranych ponad ilość zadeklarowaną.
4) Wójt na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określi w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej, z której
odebrano odpady w ilości większej niż zadeklarowana w deklaracji o wysokości opłaty.
5) odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport odpadów
i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach
od 700 do 2000.
2. W zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, gmina organizuje Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie świadczył usługi w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do
1700.
3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:
1) Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów
osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców
oraz przyczep do tych pojazdów,
2) Odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie,
wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki
drzew.
Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),
resztek
jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków
mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z
wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po lepiku, asfalt,
smoła,
papa, eternit, azbestu. itp.) .
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4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace,
meble, wózki dziecięce, deski do prasowania, itp.
5) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki i żarówki,
6) Metale, opakowania metalowe, puszki po farbie, klejach itp.
7) Tworzywa sztuczne, meble ogrodowe, donice, wiadra itp. za wyjątkiem części z demontażu pojazdów
typu zderzaków samochodowych, reflektorów itp.
8) Przeterminowane chemikalia (m.in. środki ochrony roślin, opakowania po tuszach itp.)
9) Zużyte leki, styropian, przepracowany olej, filtry oleju, płyn hamulcowy.
4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
5. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów w formie zmieszanej, dostarczający jest zobowiązany do ich
posortowania i umieszczenia w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach zgodnie z ich przeznaczeniem; jeżeli
odmówi ich posortowania odpady nie zostaną przyjęte.
6. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach
przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
będzie prowadzone z częstotliwością;
1) zmieszane odpady komunalne; Dobroszyce – w każdą środę tygodnia,
Nowica – druga i czwarta środa
miesiąca,
Sadków, Łuczyna, Mękarzowice, Dobrzeń, Siekierowice, Dobra, Strzelce – drugi i czwarty
czwartek miesiąca, Bartków, Białe Błoto, Holendry, Malerzów, Strzelce Kolonia, Miodary, Nowosiedlice
- drugi i czwarty piątek miesiąca
2) odpady wysegregowane; Dobroszyce, Nowica, Miodary, Nowosiedlice – w ostatni
poniedziałek miesiąca,
Sadków, Łuczyna, Mękarzowice, Dobrzeń, Siekierowice, Dobra, Strzelce, Bartków, Białe
Błoto,
Holendry, Malerzów, Strzelce Kolonia – w ostatni wtorek miesiąca,
3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i opony odbierane będą w ramach tzw.
„wystawek” minimum jeden raz w roku.
2. W przypadku gdy termin odbioru, o którym mowa w ust. 1. pkt. 1 i 2 wypadnie w dniu świątecznym odpady
będą odbierane przed tym dniem.
3. Właściciel nieruchomości może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne do Gminy. Zgłoszenie takie (dalej zwane „reklamacją”) może odbyć się drogą
elektroniczną na adres sekretariat@dobroszyce.pl lub telefonicznie na nr tel. (71) 3141167, a także listownie na
adres Urząd Gminy ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
nieprawidłowości.
4. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
5. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenie usług,
zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której przedmiot
reklamacji dotyczy, itp.
6. Powyższy tryb i sposób zgłaszania ma także zastosowanie w odniesieniu do PSZOK.
7. W zamian za uiszczoną opłatę o której mowa w § 1 ust. 1, do PSZOK-u można oddawać wymienione w §
2 ust. 3 pkt 1,2,3 i 4 odpady komunalne w ilości nie większej niż:
a) odpady budowlane i rozbiórkowe - do 1 m3 miesięcznie,
b) odpady zielone – jednorazowo do 220 l,
c) opony nie pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej - do 5 sztuk w ciągu roku kalendarzowego
rozmiarze do 1250x400 mm.

o

d) wielkogabarytowe do 200 kg w ciągu roku kalendarzowego.
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§ 4. Traci moc uchwała NR XXII-99/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w Gminie Dobroszyce i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Palma
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