Projekt
z dnia 6 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 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, Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
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.
§ 2. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są bezpośrednio
z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych odpady określone w § 5 ust. 1.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości, za wyjątkiem pkt.3:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie: opakowania z papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, szkła,
metali, opakowania wielomateriałowe;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilościach wyznaczonych
w harmonogramie ustalonym przez Gminę Międzylesie z podmiotem odbierającym odpady,
4) bioodpady, w tym odpady zielone.
2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 zostały określone w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.
3. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane.
4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę Międzylesie z podmiotem odbierającym odpady.
5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne:
- dla zabudowy zwartej, osiedlowej w mieście i na terenach wiejskich w cyklu tygodniowym;
- dla zabudowy jednorodzinnej w mieście i na terenach wiejskich w cyklu dwutygodniowym;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie: opakowania z papieru i makulatury, tworzyw sztucznych,
szkła,metali,opakowania wielomateriałowe:
- w systemie zbiorczym w mieście w cyklu tygodniowym
- w systemie zbiorczym na terenach wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu
- w systemie indywidualnym nie rzadziej niż raz w miesiącu
3) bioodpady ( w tym odpady zielone):
- z zabudowy wielolokalowej w mieście i na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od
kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od listopada do marca,
- z zabudowy jednorodzinnej w mieście i na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie
od kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca.
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 2 razy w roku przed
sezonem letnim w miesiącu kwietniu i sezonem zimowym w miesiącu październiku;
§ 5. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu następujących odpadów komunalnych wytworzonych
przez właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2:
- zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg,
- zużyte opony od samochodów osobowych- jednorazowo 4 sztuki,
- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości,
- papier i tektura - w każdej ilości,
- szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
- opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych- jednorazowo do 20 kg.
- przeterminowane leki - w każdej ilości
- 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 szczegółności igieł i strzykawek - w każdej ilości.
- tekstylia i odzież - w każdej ilości.
2. Właścicicel nieruchomości oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracowników
obsługi PSZOK,
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, świadczy usługi w poniedziałek, środę,czwartek
i piątek od godz.7.00 do godz. 15.00, we wtorek od godz. 7.00 do godz.18.00, poza dniami ustawowo wolnymi od
pracy.
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§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać
do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1:
1) pisemnie
2) telefonicznie - nr telefonu 74 8126 347 wew. 20 lub 33
3) elektronicznie na adres: urzad@miedzylesie.pl
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie
§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/96/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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