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UCHWAŁA NR XXVI-196/2020
RADY GMINY DOBROSZYCE
z dnia 3 grudnia 2020 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą
następujące odpady powstałe na nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości, bezpośrednio z nieruchomości,
2) odpady zbierane w sposób selektywny:
a) papier i tektura, tworzywo sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady
- w każdej ilości, bezpośrednio z nieruchomości,
b) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady zielone, odpady niebezpieczne, odpady powstające
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek będą
przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej ilości,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w ilości do 1 Mg w ciągu roku kalendarzowego,
d) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych, tj. z samochodów osobowych, motocykli,
motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, quadów oraz przyczep do tych pojazdów
będą przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości do 5 sztuk w roku
kalendarzowym,
e) odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w ilości do 200 kg w ciągu roku kalendarzowego.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się
właścicielom nieruchomości następujące pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemniki do zbierania szkła w kolorze zielonym,
b) worki do zbierania papieru i makulatury w kolorze niebieskim,
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c) worki do zbierania tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w kolorze
żółtym,
d) worki do zbierania bioodpadów w kolorze brązowym.
§ 2. 1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - raz na tydzień z nieruchomości położonych w miejscowości Dobroszyce
- raz na dwa tygodnie z pozostałych nieruchomości jednorodzinnych,
b) bioodpady – w okresie od kwietnia do końca października raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz
w miesiącu,
c) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w miesiącu,
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – od kwietnia do końca października raz na tydzień,
w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w miesiącu.
3) z pozostałych nieruchomości:
a) zmieszane odpady komunalne raz na tydzień z nieruchomości położonych w miejscowości Dobroszyce raz na dwa tygodnie z pozostałych nieruchomości jednorodzinnych,
b) bioodpady – w okresie od kwietnia do końca października raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz
w miesiącu,
c) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w miesiącu.
2. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa lata odbywał się będzie w ramach mobilnych
punktów zbiórki odpadów.
§ 3. Sposób i zakres świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów określa Regulaminu
korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
właściciele nieruchomości powinni zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: osobiście w Urzędzie Gminy Dobroszyce, telefonicznie
pod numer telefonu: 71 3141167, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@dobroszyce.pl lub pisemnie
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce.
§ 5. 1. Wójt Gminy Dobroszyce podaje harmonogram wywozu odpadów do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń każdego sołectwa;
2) umieszczenie na stronie internetowej: oraz www.ggkdobroszyce.pl.
2. Harmonogramy zawierają następujące informacje:
1) terminy odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych miejscowości;
2) terminy odbioru selektywnie zebranego: szkła i papieru oraz zebranych łącznie odpadów z tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu z poszczególnych miejscowości;.
3) lokalizację, terminy i godziny otwarcia punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.
§ 7. Traci moc 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 (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2016r. poz. 3417 z późn.zm.).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem od 01 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Palma
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Załącznik do uchwały nr XXVI-196/2020
Rady Gminy Dobroszyce
z dnia 3 grudnia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBROSZYCE
§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Dobroszyce przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanych dalej „PSZOK”)
zlokalizowany w miejscowości Dobroszyce, zlokalizowany na terenie Gminnej Gospodarki Komunalnej
Dobroszyce Sp. z o.o., przy ul. Lipowej 1, 56-410 Dobroszyce (zwany dalej „PSZOK”).
§ 2. 1. Do PSZOK można dostarczyć nieodpłatnie odpady komunalne w ramach pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstałe na nieruchomościach położonych na terenie gminy
Dobroszyce, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia na rzecz gminy Dobroszyce opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi, po okazaniu dowodu osobistego oraz złożenia oświadczenia
o pochodzeniu odpadów oraz zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobroszyce.
2. W PSZOK odbierane są odpady komunalne dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli
nieruchomości wyszczególnione poniżej, z zastrzeżeniem limitów wprowadzonych w § 1 Uchwały:
a) papier i tektura
b) tworzywa sztuczne,
c) metale,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) bioodpady w okresie wegetacyjnym tj. od kwietnia do końca października,
f) opakowania ze szkła,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady zielone,
k) zużyte opony, pochodzące z gospodarstw domowych, tj. z samochodów osobowych, motocykli,
motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, quadów oraz przyczep do tych pojazdów,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) przeterminowane leki,
n) chemikalia,
o) odzież i tekstylia,
p) odpady niebezpieczne,
r) 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.
§ 3. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości i pochodzenia odpadów oraz ich zgodności z wykazami
odpadów zawartymi w § 2 ust. 2 Regulaminu.
3. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadu lub weryfikacji ilości dostarczonych worków, a następnie
nadzoruje rozładunek i umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w wydzielonym
miejscu.
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4. Do PSZOK przyjmuje się wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
5. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone innymi odpadami.
6. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) odpady nie pochodzą z nieruchomości położonej na terenie gminy Dobroszyce,
2) odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych przez PSZOK.
§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobroszycach przyjmuje odpady
od poniedziałku do soboty, w następujących godzinach:
a) w poniedziałek i czwartek w godzinach 1000 - 1800,
b) we wtorek, środę i piątek w godzinach 800-1200,
c) w sobotę w godzinach 1000 - 1400,

- z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
2. W przypadku konieczności wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów informacja
o takich przypadkach będzie obwieszczona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Dobroszyce,
na stronie internetowej prowadzącego PSZOK oraz przed bramą wjazdową do PSZOK.
§ 5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
d) padłe zwierzęta,
e) odpady poprodukcyjne, pochodzące z działalności przemysłowej lub rolnej.
§ 6. 1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu,
zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.
2. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu: 71 3141290

