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z dnia l0 czerwca20l5 r.

}Y spraltie szczególowego sposobu i zakr€su śrviadczenia usług $ zakresie odbierania odpadów komuna|nych
od właścicie|i nieluchonlości i zagospodalowania tych odpadów w zamian z' uisuczoną opłatę.

Na podstawie art. l8 xsi' 2 pld 15 usiawy z dnia 8 nrarca 1990 l. o samorządzje gminnym (Dz.U. 22013 |,' poz'
594fe z|n.) oraz ̂ |t.6| ust.3' 3b. 3c i3d ustawy z dnia 13 wlześnia 1996r' o utEymaniu porządku i czyslości
w gminach (DZ.U. z 201j r.. poz. ] j99 z.. a11') uchwala sję. co następuje|

$ l. I- Właścicie1e nieruchomości !v zanian Za wnoszoną op]atę za gospodarcwanie odpadami komunalnyni
będąmie]i świadczone następujące usługi:

I) odbiól i zagospodarowanie znieszanych odpadów komunalnych gronadzonych w pojęmnikach zna.jdujących
się na nieruchomości zanieszkalej z częstotliwością dwa razy w miesiącu' Zgodnie z rocznym
ha 1ronoglalnem' w każdej ilości,

2) odbiól i zagospodarowanie Zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w poj€mnikach znajdujących
się na nierucho]ności niezamieszkałej z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu' zgodnie z rocznym
harmonog.amen, w ilości wynikającej ze zlożonej deklaracji'

3) odbjór i zagospoda|owanie zmieszanych odpadów konuna]nych gronadzonych w poje]nnikach zna'jdujących
się na nicruchomościach, na których fnajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchonrościach
ł'ykorzystywanych na cele rekeacy.jno.wypoczynko\{e' wykorzystywa nych jedynie przez częśó roku!
z cfęslot]iwością raz w nriesiącu' zgodnie z rocznym harmonogranen, w kaŹdej i]ości'

4) odbiór i zagospodarowanje całej ilości odpadów zbieranych se]ekrywnie w workach Iub \ł'pojenrnjkach do
se]ektywnej Zb;ótki odpadów. z częstotli\\'ością raz W niesiącu, zgodnie z harmonogramem'

5) odbiór i zagospodatowalie odpadów wjelkogabarytowych oraz z\|źrytęgo sprzętu elektrycznego
i e|ektronicznego f nieruchomości zamieszkałych' dwa mzy w roku w odstępach około półrocznych. w fomie
tzw. "wystawki",

ó) sukcesywny odbiór zebnnych selektywnie odpadów. o kióryclr nowa w załączniku nr l do uchwały
i dostal.zonych przez właścicieli nieruchomości do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów
KomLrnalnych (PSZOK).

2'CrIi ly Punkt se|ektywnego Zbierania odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi w każdą środę
i sobotę w godzinach ]2.00 ]5'00. za wyjajkiem dni ustawowo lvo]nych od pracy' w oparciu o zasady określone
w fa]ącfniku m 2 do uch1\'ary.

s 2. 1. właścicie]c nieruchonoścj nrogą zgłaszać pr4padki niewlaściwego świadczenia usług przez
pźedsiębiorcę odbierającego odpady komuna]ne 1ub przez prowadzącego PsZoK'

2. Zgłoszeni€ na piślnie naleąY skladać do Wójta Cminy Mietków, nie późnjej niz w ciągu 7 dni od zaistnienia
zdaŻenia.

]. Zgłoszenie powinno zawjeraó:

l)inrię in|]fwisko, adres do korespondencji it €lefon kontaklowy Właściciela nieruchomości zgłaszającego
niewlaści\Je świadcz€nie ushrgi'

2) adres nieruchomości, klórej dotyczyło zdarzeni€

.) opis niewłaścjwego sposobu świadczenia usługi płzez przedsiębiorcę,

4) datę zdarzenia'
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s 3. Traci moc uchwała Nr XxIyl124/f0I2 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
szozegóło\łego sposobu i zakrcsu świadczenia usług w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodalowania tych odpadóv'' w za]J]'iffi za niszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów
komunalnych, ozęstot]iwośó i sposób świadczenia usfug na telenie Gminy Mietków (Dz'Urz'woj'Do|1. 22013 r.'
poz. 1222), zmieniona uchwałą nr Xxyl/132rf013 Rady Gminy Mietków zdnia 28 stycaia 2013r.
(Dz.Urz. Woj.Doln. poz. 1223)

$ 4. wykonanie uchwały powierza się wójtowi cminy Mietków.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnja ogłoszenia w Dfienniku Urzędowym wojewódfwa
Do]noślaskieso.
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Rady cniny Mietków

z dnia i0 czerwca 2015 r.

RODZAJ ODPADOW PRZYJ]VIOWANYCH
w RAMACH oPŁTY zA GosPoDARowANlE oDPADAMI KoMUNALNYMI
W PUNKCIE StrLEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCII

Kod
odpadu

Rodraj odpadu Charakterysryka Ilość
odpadów

(ksIMk/rok)
20  0 r  0 l Papier i iektura Opakowania z papieru

j tęktury, gazety, katalogi,
reklamówki Daoie|owe

b. o.

l 5  01  0 i Opakowania z papie.u
r tektury

Opakowania r papieru
j tektury bef za.lvartości

20 0l 02 Srklo Opakowania szklane bez
zawartości oDakowania'

b. o.

r5  01 07 oDako\łania ze szkła
20 0t 08 Odpady kuchenne

ulecaiace biodesradacii
odpady nie zawierające
odDadów mięsnvch'

20  01  13 RozDuszczalniki
20 0r 23 Urządzenia zawierające

freony
Chłodziarki, zamraŻarki,
klimatyzatory zawierające

b. o.

20 01 2',7 Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
]episzcfa i żywice
zawięlające substancje

20 01 28 Farby, tlsze, farby
druka$kie, kleję,
lepiszcza i żywice inne
niż wymienione w 20 0]
27

b. o.

20 01 33 Bater;e i akunulatory
łącznie z bateriami
i akumulatorami
wymienionymi w 16 06
01' 16 0ó 02 lub 16 06
03 orar niesortowane
baterię i akumu]atory
zawiemiace te baterie

20  01  34 Baterie; akunulatory
inne niż wymien;one
w2001  33

20  0 l  15 znżjJte \rządzer,ia
elellrycme
; elektroniczne inne niż
wyrnienione w 20 0121
i 20 0l 23 zawierające
niebezpieczne składniki

Monitory, t€lewizory'
laptopy, notebooki,
ka]kulatory, kiesf oŃowe
konsoie do gier,
urządzenia elektryczne
z wyświetlaczem LCD ]ub
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plazmowym

20 01 36 ztryte Vządzę^ja
elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 0l 21,
20  01  23 , 20  01  35

Pralki, piekarniki,
szuszarki do ubrań,
zmywarki, mikofalówki,
sprzęt audio, kamery,
aparaty fbtograficzne,
ielefony komórkowe,
telefony stacjoname,
naszyny do szycia,
opiękacze, tostely'
komputery, drukarki,
maszyny do pisanja,
wenrylatory elektrycme,
grzejn;kj elektryczne,
termostaq,, chłodziarki,
zamrazarkiż klimatyzatory
nie zawierajace freonu,
odkurzacze żelafka, inne
utządf enia kuchenne, inne
urządfenia elęktryczne
niezawierające substancji
niebezoiecrnvch.

b. o.

20 01 .t9 Tworzywa sztuczne Twożywa szfucznę
nie zawierające cemmiki,
szkła. metalu. sumy'

t 5  01  02 Opakowania z tworzyw Opakowania z tworzyw
sztucznych bez zawańości

20 01 40 Metale
z0 02 01 odpady ulegaj4ce

biodegradacji z ogrodów
i parków

części roślin z ogrodów
i parków' odpady zie]one

20 03 07 Wielkogabarj.towe -
meble

Meble, neble
tapicerowane, okna,
wanny, brodziki,
z lwoŹvw sŹucznvch.

20 0i 07 Wielkogabarytowe Gżejniki, felgi, wanny
Źeliwne'

b. o.

16 0r 0i Opony Opony samochodowe
o średnicy
nie przekraczaiacei 56 cm.

b. o.

17  0 t  01 Odpady z betonu oraz
Eruz budowlany
z rozbiórek i remontów'

r'7 0t 02 Gruz ceclanv
t1 01 0'7 Znieszane odpady

z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznYch

odpady nidelżIne
nie zanieczyszczpne.
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i ęIementów wyposażenia
inne niż w}.rnienjone
w l 70 l  0 6

13 02 08 lnne oleje silnikowe,
przekładnjowe j smarowe.

oleje hydrauliczne,
przekładniowe, smarowe
mjnemlnę i sntetvczne

2001  l l odzież. tekstvlia

Prze icząca
Ra rniny

He le rty}Ęowicz
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Rady Gminy Mietków

z dnia 30 częrwca 20l5 r.

ZASADY KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELtrKTYWNtrCO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

zlokg|izorYanego n' terenie gminy Mietków

Punkt sęlektywnego Zbierania odpadów Konunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne
odpady z gospodarslw domowych z przeznaczeniem do uriesrkodliwiania lub odrysku.

l' Zasady ogóIne.

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownjk PSZoK.

2. Przyjęcia dokonlle się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów' ich zgodności z wykazem
pz1,imowanych al.1ua1nje odpadów, ich czystości' składu, zabezpieczenia' itp'

3. odpady dostarczone przez mieszkańca. właścicie]a nieLuchomości lub upowaznioną przez w.}aściciela
nieruchomości j €dnostkę, PSZoK przyjnuje nieodpłatnie'

4' Korzystający zPsZoK zobowiązani są do bczwzględnego przestrzegania niniejszych zasad i poleceń
pracownika PSZOK.

Il' Ust'l €nia szczegóło}vc.

]'PSZoK prz'muje odpady w środy i soboty wgodzinach 12.00 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo
wohrych od pracy.

2' PsZoK przyjnuje odpady pochodzące z nieruchÓmości zamieszka]ych' od mi€szkańców gminy Mietków po
okazaniu ostatnięgo dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyni'

]' odpady doslalczone do PsZoK nuszą być posegregowane' nie mogą być zmieszane j zanlccz)szczone
innylniodpadani.

4. Do PSZoK przyjmowane są \łyłącznie odpady wymienione w Załączniku Nr 1do Uchwa]y w spra$'ie
okrcślenia szczegółowego sposobu j zakesu świadcz€nia usług w zalo.€się odbjerania odpadów komuua]nych od
w]aścicie]i nieruchomości ; zagospodarowania rych odpadów, w zamian za uiszcfoną opłatę'

5. Do PsZoK nie są przyj nowane następuj4ce rodzaje odpadów:
- matęrialy ifolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

zmieszane odpady komunalne.

ó. Dosta.czający odpady zobowiązanyjest do natychm;astowego zabranja odpadów W przypadkuI

. stwierdzenia przez pracownika PsfoK' iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykafie odpadów aktualnie
!rzyinrowanych,

. stwięrdzenia zanieczyszczeń i zab 'rdzeń w dostalczonych odpadach'

. stwię|dzenia braku moŹliwości identyfikacji odpadów n;ebezpiecznych.

7. Pracownik PSZoK przyjmujący odpady \łyslawi dostarczającemu'potwierdzenie przyjęcia odpadu'

III. Postanorvienia końcowe.

1' Skargi i wn;oski doryczące funkcjonowan;a PsZoK ptzyjmolYane są w Urzędzie Gniny Mietków, u]'
Kolejowa 35.

2. Zasady korzystania z Punktu selektywnego zbierania odpadów Komunalnych są dostępne na stronie
internetowej Gminy Mietków www.gminamietkow'pl'

Pf zewadl1icz.ą. 
.

R min) '
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UZASADNTf,NIE

do uchwały
w sprawie sfczegóło\'r'ęgo sposobu izakesu świadczenia usług \'r' zakręsię odbięrania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
ulszczoną oprarę-

W dniu I lutego 2015 r. wesz.la w zycie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o ubfJmaniu czystości i porządku w gminach. Art. 6r ust. 3 znowelizo\'r'anej ustawy nakłada na
organ Stanowiący samolządu tery.torialnego obowiązek określenia w drodze uchwały
szczegółowego sposobu i fakresu świadczenia Lrsług rv zaklesie odbierania odpadów komunalnych
od właścicie1i nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w za|nian za uiszczonąprzęz
własciciela niefuchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalrrymi'

Uchwała określa szcfegółowo ustugi, które będ4świadczone pcez Gńinę Mietków w
ramach opłaty za odbietani€ odpadów konrunahych od właścicieli nielrtchmości zgodnie z okeślolrą
częstotliwością a także spsób świadczenia usług przez punkt selektywnego Zbięrania odpadów
komunalnych.

Zmieniona ustawa w ań. 6r ust' 3d wpmwadza koniecznośó określenia trybu i sposobu
zg}aszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewtaściwego świadczenia us,lug przez
przedsiębiorcę odbienjącego odpady komunalne od właścicieli nieruchmości. W uchwale
uregulowano tę kwestję.

W zmienionej ustawie wprowadzony został także zapis dotyczący konieczności opiniowania
projektu uchwały przez państwowego powiatowego inspekora sanitarnego w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (ań. 6r ust. 3c). w związku z tym plojekt uchwały
zosta'} pżestany do Powiatowego Inspeklora sanjtarnego we wrocławiu i uzyskałjego pozyrywną
opinię'

Biorąc po$yższe pod uwagę, podjęcie uchwałyjest zasadne.

Prz €wod'n c7ąca

Rad lrrY

He lena
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