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UcHwAŁA NR vIy57/20l5
RADY GMINY MlETKóW
z dnial0 czerwca20l5r.

}Yspraltie szczególowegosposobui zakr€ s u śrviadczenia
usług$ zakresie odbierania odpadów komuna|nych
od właścicie|i
nieluchonlościi zagospodalowaniatych odpadów w zamian z' uisuczonąopłatę.
Na podstawieart. l8 xsi' 2 pld 15 usiawy z dnia 8 nrarca1990l. o samorządzjegminnym (Dz.U. 22013 |,' poz'
594fe z|n.) oraz ^|t.6| ust.3' 3b. 3c i3d ustawyz dnia 13 wlześnia1996r' o utEymaniu porządkui czyslości
w gminach(DZ.U.z 201j r.. poz. ] j99 z.. a11')uchwalasję.co następuje|
nieruchomości
!v zanian Za wnoszonąop]atęza gospodarcwanieodpadamikomunalnyni
$ l. I- Właścicie1e
będąmie]iświadczone
następujące
usługi:
I) odbiól i zagospodarowanie
znieszanych odpadów komunalnychgronadzonychw pojęmnikachzna.jdujących
się na nieruchomościzanieszkalej z częstotliwościądwa razy w miesiącu' Zgodnie z rocznym
ha 1ronoglalnem'
w każdejilości,
2) odbiól i zagospodarowanie
Zmieszanychodpadów komunalnychgromadzonychw poj€ m nikach znajdujących
się na nierucho]ności
niezamieszkałejz częstotliwością
raz lub dwa razy w miesiącu' zgodnie z rocznym
harmonog.amen,w ilościwynikającejze zlożonejdeklaracji'
3) odbjór i zagospoda|owanie
zmieszanychodpadów konuna]nychgronadzonychw poje]nnikachzna'jdujących
się na nicruchomościach,
na których fnajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchonrościach
ł'ykorzystywanychna cele rekeacy.jno.wypoczynko\{e'
wykorzystywa nych jedynie przez częśóroku!
z cfęslot]iwością
raz w nriesiącu'zgodniez rocznymharmonogranen,w kaŹdeji]ości'
4) odbiór i zagospodarowanje
całejilościodpadów zbieranychse]ekrywniew workach Iub \ł'pojenrnjkachdo
se]ektywnej
Zb;ótki odpadów.z częstotli\\'ością
raz W niesiącu,zgodniez harmonogramem'
5) odbiór i zagospodatowalie odpadów wjelkogabarytowych oraz z\|źrytęgosprzętu elektrycznego
i e|ektronicznego
f nieruchomości
zamieszkałych'
dwa mzy w roku w odstępachokołopółrocznych.w fomie
tzw. "wystawki",
ó) sukcesywny odbiór zebnnych selektywnie odpadów. o kióryclr nowa w załącznikunr l do uchwały
i dostal.zonych przez właścicielinieruchomoścido gminnego Punktu SelektywnegoZbierania odpadów
KomLrnalnych
(PSZOK).
2'CrIi ly Punkt se|ektywnegoZbierania odpadów Komunalnych będzie świadczyłusługi w każdąśrodę
i sobotęw godzinach]2.00 ]5'00. za wyjajkiemdni ustawowolvo]nychod pracy' w oparciuo zasadyokreślone
w fa]ącfnikum 2 do uch1\'ary.
s 2. 1. właścicie]cnieruchonoścjnrogą zgłaszać pr4padki niewlaściwegoświadczeniausług przez
pźedsiębiorcę
odbierającego
odpadykomuna]ne1ubprzez prowadzącego
PsZoK'
2. Zgłoszeni€ na piślnienaleąYskladaćdo Wójta Cminy Mietków, nie późnjejniz w ciągu 7 dni od zaistnienia
zdaŻenia.
]. Zgłoszeniepowinnozawjeraó:
l)inrię in|]fwisko, adres do korespondencjiit€ l efon kontaklowy Właściciela
nieruchomościzgłaszającego
niewlaści\Je
świadcz€ n ieushrgi'
2) adresnieruchomości,
klórej dotyczyłozdarzeni€
.) opis niewłaścjwego
sposobuświadczenia
usługipłzezprzedsiębiorcę,
4) datęzdarzenia'
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s 3. Traci moc uchwałaNr XxIyl124/f0I2 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie
szozegóło\łego
sposobui zakrcsu świadczenia
usługw zakesie odbieraniaodpadówkomunalnychod właścicieli
nieruchomości
i zagospodalowania
tych odpadóv''w za]J]'iffiza niszczonąopłatę,w szczególności
ilośćodpadów
komunalnych,ozęstot]iwośó
i sposób świadczenia
usfugna telenie Gminy Mietków (Dz'Urz'woj'Do|1. 22013r.'
poz. 1222), zmieniona uchwałą nr Xxyl/132rf013 Rady Gminy Mietków zdnia 28 stycaia 2013r.
(Dz.Urz.Woj.Doln.poz.1223)
$ 4. wykonanieuchwałypowierzasię wójtowi cminy Mietków.
$ 5. Uchwaławchodzi w życiew terminie 14dni od dnja ogłoszeniaw Dfienniku Urzędowymwojewódfwa
Do]noślaskieso.
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Rady cniny Mietków
z dnia i0 czerwca2015r.
RODZAJ ODPADOW
PRZYJ]VIOWANYCH
w RAMACH oPŁTY zA GosPoDARowANlE
oDPADAMI KoMUNALNYMI
W PUNKCIE StrLEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCII
Kod
odpadu

Rodraj odpadu

2 00 r 0 l

Papieri iektura

l 5 0 10 i

Opakowaniaz papie.u
r tektury

200l 02

Srklo

r 50 10 7

oDako\łaniaze szkła
Odpadykuchenne
ulecaiacebiodesradacii
RozDuszczalniki
Urządzeniazawierające
freony

20 0t 08

2 00 1 1 3

200r 23

20 012',7

Farby,tusze,farby
drukarskie, kleje,
]episzcfai żywice
zawięlającesubstancje

200128

Farby, tlsze, farby
druka$kie,kleję,
lepiszczai żywiceinne
niżwymienionew 20 0]
27

200133

2 00 13 4
2 00 l 1 5

Charakterysryka
Opakowania
z papieru
j tęktury,gazety,katalogi,
reklamówkiDaoie|owe
Opakowania
r papieru
j tekturybef za.lvartości

b. o.

Opakowaniaszklanebez
zawartościoDakowania'

b. o.

odpady nie zawierające
odDadówmięsnvch'

Chłodziarki,
zamraŻarki,
klimatyzatoryzawierające
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b. o.

b. o.

Bater;ei akunulatory
łącznie
z bateriami
i akumulatorami
wymienionymi
w 1606
01' 160ó 02lub 1606
03 orarniesortowane
baterięi akumu]atory
zawiemiace
tebaterie
Baterie;akunulatory
inneniżwymien;one
w 2 0 0 13 3

znżjJte\rządzer,ia
elellrycme
; elektroniczneinneniż
wyrnienionew 20 0121
i 20 0l 23 zawierające
niebezpieczneskładniki

Ilość
odpadów
(ksIMk/rok)

Monitory,t€ l ewizory'
laptopy,notebooki,
ka]kulatory,kiesfoŃowe
konsoiedo gier,
urządzeniaelektryczne
z wyświetlaczem
LCD ]ub

plazmowym

200136

ztryte Vządzę^ja
elektryczne
i elektroniczneinne niż
wymienione
w 20 0l 21,
2 0 0 1 2 3 , 2 00 1 3 5

2001.t9

Tworzywasztuczne

t 5 0 10 2

Opakowaniaz tworzyw

200140

Metale
odpady ulegaj4ce
biodegradacjiz ogrodów
i parków
Wielkogabarj.towe meble

z0 0201
200307

20 0i 07

Wielkogabarytowe

160r 0i

Opony

1 70 t 0 1

Odpady z betonu oraz
Eruz budowlany
z rozbióreki remontów'
Gruz ceclanv
Znieszane odpady
z betonu,gruzu
ceglanego,odpadowych
materiałówceramicznYch

r'70t 02

t1 010'7
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Pralki, piekarniki,
szuszarki do ubrań,
zmywarki, mikofalówki,
sprzętaudio,kamery,
aparaty fbtograficzne,
ielefonykomórkowe,
telefonystacjoname,
naszyny do szycia,
opiękacze,tostely'
komputery, drukarki,
maszynydo pisanja,
wenrylatory elektrycme,
grzejn;kjelektryczne,
termostaq,,chłodziarki,
zamrazarkiżklimatyzatory
nie zawierajacefreonu,
odkurzacze żelafka, inne
utządf enia kuchenne, inne
urządfenia elęktryczne
niezawierającesubstancji
niebezoiecrnvch.
Twożywa szfucznę
nie zawierającecemmiki,
szkła.metalu.sumy'
Opakowaniaz tworzyw
sztucznychbez zawańości

b. o.

części
roślin
z ogrodów
i parków'odpadyzie]one
Meble, neble
tapicerowane,okna,
wanny, brodziki,
z lwoŹvw sŹucznvch.
Gżejniki, felgi, wanny
Źeliwne'
Opony samochodowe
o średnicy
nie przekraczaiacei
56 cm.

odpady nidelżIne
nie zanieczyszczpne.

b. o.
b. o.

130208
2 0 0 1l l

i ęIementów wyposażenia
inne niżw}.rnienjone
wl70l 06
lnne olejesilnikowe,
oleje hydrauliczne,
przekładnjowej smarowe. przekładniowe,
smarowe
odzież. tekstvlia

mjnemlnęi sntetvczne
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ZałącznikNr2 do UchwałyNr VlI/57l20l5
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 częrwca20l5 r.

ZASADY KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELtrKTYWNtrCO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
zlokg|izorYanego
n' tereniegminy Mietków
Punkt sęlektywnegoZbierania odpadów Konunalnych (PSZOK) przyjmujeodpady komunalneoraz inne
odpadyz gospodarslwdomowychz przeznaczeniem
do uriesrkodliwianialub odrysku.
l' Zasady ogóIne.
pracownjkPSZoK.
1. Przyjęciaodpadówdokonujeupoważniony
2. Przyjęcia dokonlle się po sprawdzeniuzawartościdostarczonychodpadów' ich zgodnościz wykazem
pz1,imowanychal.1ua1nje
odpadów,ich czystości'
składu,zabezpieczenia'itp'
3. odpady dostarczoneprzez mieszkańca.właścicie]a
nieLuchomości
lub upowaznionąprzez w.}aściciela
j€ d nostkę, PSZoK przyjnuje nieodpłatnie'
nieruchomości
4' Korzystający zPsZoK
pracownikaPSZOK.

zobowiązani są do bczwzględnegoprzestrzeganianiniejszych zasad i poleceń

Il' Ust'l€ n ia szczegóło}vc.
]'PSZoK prz'muje odpady w środyi soboty wgodzinach 12.00
wohrychod pracy.

15.00, za wyjątkiem dni ustawowo

2' PsZoK przyjnuje odpadypochodzącez nieruchÓmości
zamieszka]ych'od mi€ s zkańców gminy Mietków po
okazaniuostatnięgodowoduwniesieniaopłatyza gospodarowanie
odpadamikomunalnyni'
]' odpady doslalczonedo PsZoK nuszą być posegregowane'nie mogą być zmieszanej zanlccz)szczone
innylniodpadani.
4. Do PSZoK przyjmowanesą \łyłącznieodpady wymienionew ZałącznikuNr 1do Uchwa]y w spra$'ie
okrcślenia
szczegółowegosposobuj zakesu świadcz€ n iausługw zalo.€ s ię odbjeraniaodpadów komuua]nychod
w]aścicie]i
nieruchomości
; zagospodarowania
rych odpadów,w zamianza uiszcfonąopłatę'
5. Do PsZoK nie są przyjnowane następuj4ce
rodzajeodpadów:
- matęrialyifolacyjne:styropian,wełnamineralna,papa.
zmieszaneodpadykomunalne.
ó. Dosta.czającyodpadyzobowiązanyjestdo natychm;astowego
zabranjaodpadówW przypadkuI
. stwierdzeniaprzez pracownikaPsfoK'

iż odpadydostarczonenie znajdująsię na wykafie odpadówaktualnie

!rzyinrowanych,
. stwięrdzeniazanieczyszczeńi zab 'rdzeńw dostalczonychodpadach'
. stwię|dzeniabrakumoŹliwości
identyfikacjiodpadówn;ebezpiecznych.
7. PracownikPSZoK przyjmującyodpady\łyslawidostarczającemu'potwierdzenie
przyjęciaodpadu'
III. Postanorvieniakońcowe.
1' Skargi i wn;oski doryczącefunkcjonowan;aPsZoK ptzyjmolYanesą w Urzędzie Gniny Mietków, u]'
Kolejowa35.
2. Zasady korzystaniaz Punktu selektywnegozbierania odpadów Komunalnych są dostępnena stronie
internetowej
Gminy Mietków www.gminamietkow'pl'
.
Pf zewadl1icz.ą.
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UZASADNTf,NIE
do uchwały
w sprawiesfczegóło\'r'ęgo
sposobuizakesu świadczenia
usług\'r'zakręsięodbięraniaodpadów
komunalnychod właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania
tych odpadóww zamianza
ulszczonąopraręW dniu I lutego2015 r. wesz.law zycieustawaz dnia28 listopada2014 r. o zmianieustawy
o ubfJmaniu czystościi porządku w gminach.Art. 6r ust. 3 znowelizo\'r'anejustawy nakładana
organStanowiący
samolządutery.torialnego
obowiązekokreślenia
w drodzeuchwały
szczegółowego
sposobui fakresuświadczenia
Lrsług
rv zaklesieodbieraniaodpadówkomunalnych
od właścicie1i
nieruchomości
i zagospodarowania
tych odpadów,w za|nianza uiszczonąprzęz
własciciela
niefuchomosciopłatęza gospodarowanie
odpadamikomunalrrymi'
Uchwałaokreśla
szcfegółowoustugi,które będ4świadczone
pcez Gńinę Mietków w
ramachopłatyza odbietani€ odpadówkonrunahychod właścicieli
nielrtchmości
zgodniez okeślolrą
częstotliwością
a takżespsóbświadczenia
usługprzezpunktselektywnegoZbięraniaodpadów
komunalnych.
Zmienionaustawaw ań. 6r ust' 3d wpmwadzakoniecznośó
określenia
trybui sposobu
zg}aszania
przez właścicieli
nieruchomości
przypadkówniewtaściwego
świadczenia
us,lugprzez
przedsiębiorcę
odbienjącegoodpadykomunalneod właścicieli
nieruchmości.
W uchwale
uregulowanotę kwestję.
W zmienionejustawiewprowadzonyzostałtakżezapisdotyczącykonieczności
opiniowania
projektuuchwałyprzezpaństwowegopowiatowegoinspekorasanitarnego
w zakresie
częstotliwości
odbieraniaodpadówkomunalnych(ań. 6r ust.3c). w związkuz tym plojektuchwały
zosta'}
pżestanydo PowiatowegoInspeklorasanjtarnegowe wrocławiui uzyskałjegopozyrywną
opinię'
Biorącpo$yższepod uwagę,podjęcieuchwałyjest
zasadne.

Prz€ w od'n
Rad

Helena
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