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UCHWAŁA NR 0007.XIX.151.2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 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 zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy, Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbierane są następujące rodzaje odpadów
komunalnych wytworzonych na nieruchomości:
1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości,
2) papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
3) przeterminowane leki, chemikalia stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
4) zużyte baterie i akumulatory zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
6) meble i odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
7) zużyte opony stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w każdej ilości,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród - w ilości nie więcej niż 1 Mg gruzu oraz 1 Mg
innych odpadów budowlano-remontowych w ciągu roku kalendarzowego z jednej nieruchomości.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
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3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być oddawane do pojemników zlokalizowanych na terenie
gminy Żmigród, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej gminy Żmigród lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 5 i 6 odbierane są w ramach publicznych zbiórek odpadów zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
5. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 – 8 można osobiście i na własny koszt przekazywać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów, o którym mowa w § 5.
6. W ramach opłaty, o której mowa w §1 pokrywane są koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i
worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Żmigród, dostarczane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) dla obszarów wiejskich - co najmniej raz na dwa tygodnie,
2) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach - co najmniej raz na tydzień,
3) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach - co najmniej raz na tydzień,
4) dla ogródków działkowych i domków letniskowych - co najmniej raz w miesiącu.
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) opróżnianie koszy ulicznych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz dwa miesiąc, nie
dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady,
3) z targowisk - nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Ustala się częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych:
1) papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:
a) dla obszarów wiejskich - co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach - c najmniej raz na dwa tygodnie,
c) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach - co najmniej raz na tydzień,
d) dla ogródków działkowych i domków letniskowych - co najmniej raz w miesiącu,
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
a) obszarów wiejskich- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach - nie rzadziej niż raz na tydzień,
d) dla ogródków działkowych i domków letniskowych nie rzadziej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem,
że w okresie od 1.III do 31.X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dla wszystkich typów zabudowy nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Dopuszcza się oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wielkogabarytowego w
ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych:
1) przeterminowane leki - z wyznaczonych aptek i placówek służby zdrowia - po napełnieniu, jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu, w godzinach ich pracy,
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2) baterie i akumulatory - z pojemników rozstawionych w miejscach odbioru, tj. sklepy, placówki oświatowe,
świetlice wiejskie, stacje paliw, urząd - po napełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu, w godzinach ich pracy.
§ 4. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród, traktowane są jako odpady
zmieszane.
2. Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości jest dopuszczalny w dni powszednie
w godzinach od 6.00 do 20.00.
3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych ustala przedsiębiorca, z którym gmina
Żmigród zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przekazuje
właścicielom nieruchomości, z których odbierane są odpady.
4. Harmonogram, o którym mowa w § 4 ust. 3 podaje się również do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej gminy Żmigród lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Żmigrodzie przy ul.
Wrocławskiej 52 (dawny POM) świadczyć będzie usługi trzy razy w tygodniu.
2. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia
odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie są to odpady komunalne.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 6. Ustala się następujący 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:
1) właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot
odbierający odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zaistnienia zdarzenia,
2) zgłoszenia o którym mowa w § 6 pkt 1 można dokonać osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej przy ul. Poznańskiej 6, telefonicznie pod numerem telefonu 71 385 30 31 lub
pocztą elektroniczną na adres gok2013@interia.pl ,
3) zgłoszenie obejmuje następujące informacje: dane osoby zgłaszającej, adres nieruchomości której dotyczy
zgłoszenie (miejscowość, ulica, numer posesji), datę powstania nieprawidłowości, krótki opis
nieprawidłowości związanej ze świadczeniem usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 0007.XXVIII.203.2012 Rady
Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie:
J. Czyżowicz
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Załącznik
do Uchwały Nr 0007.XIX.151.2016
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 28.07.2016 r.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej 52 (dawny POM)
I. Zasady ogólne.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Żmigród, zwany dalej PSZOK.
2. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane przez mieszkańców.
3. Odpady dostarczone do PSZOK-u powinny być posegregowane.
4. Odpady dostarczone do PSZOK-u nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta,
opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
6. Odpady do punktu dostarczane są przez mieszkańców gminy Żmigród osobiście.
7. Odpady w PSZOK-u są gromadzone w sposób selektywny, w specjalnie do tego celu przeznaczonych
oznakowanych pojemnikach.
8. Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP
i p.poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia).
9. Odbieranie odpadów w PSZOK-u odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w odpowiednich
miejscach, po ich uprzednim zważeniu.
11. Odpady w PSZOK-u przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 18.00 w każdy wtorek i piątek
oraz w każdą sobotę od 8.00 do 15.00.
12. W PSZOK-u przyjmowane są odpady tylko od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żmigród
po okazaniu jednego z dokumentów:
a) potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Żmigród
za ostatni okres rozliczeniowy,
b) dokumentu
uprawniającego
do
przekazania
odpadu
tj.:
dokumentu
tożsamości
lub zaświadczenia o zameldowaniu, lub umowy najmu, deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
II. Postanowienia szczegółowe.
1. Wykaz przyjmowanych odpadów w PSZOK-u:
1) papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
2) przeterminowane leki, chemikalia stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny
określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
3) zużyte baterie i akumulatory zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
5) meble i odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
6) zużyte opony stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w każdej ilości.
7) obowiązuje zakaz przywożenia odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarstwa odpadami.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–5–

Poz. 3798

8) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród – w ilości nie większej niż 1 Mg gruzu oraz
1 Mg innych odpadów budowlano-remontowych w ciągu roku kalendarzowego z jednej nieruchomości,
pomniejszonej o ilość odebraną bezpośrednio z terenu nieruchomości.
2. Wykaz odpadów nie przyjmowanych w PSZOK-u:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zawierające azbest, papę, smołę,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe,
6) styropian budowlany,
7) pokrycia dachowe, wełna mineralna,
8) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, rolniczego,
3. Procedura przyjęcia odpadów w PSZOK-u.
1) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u,
2) pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego),
niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
3) pracownik PSZOK-u nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie
należy je umieścić,
4) pracownik PSZOK-u prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów (rodzaj i ilość, pochodzenie
odpadów, adres nieruchomości z której pochodzą, data przyjęcia),
5) pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli stwierdzi, że odpady mogą
pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji (np. nietypowe chemikalia typowe dla prac
domowych, odpady poprodukcyjne itp. ) oraz z nieruchomości położonej w innej gminie,
6) pracownik PSZOK-u wystawia dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.
III. Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej 6, pod numerem telefonu 71 385 30 31.
2. Skargi i wnioski należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej 6, telefonicznie pod numerem telefonu 71 385 30 31 lub poczta
elektroniczną na adres gok2013@interia.pl.
3. Regulamin korzystania z PSZOK–u dostępny jest na stronie internetowej gminy Żmigród.

