
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/228/13 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 4 marca 2013 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6r ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2012 r., poz. 391 z póź. zm.), Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Podgórzyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą odbierane w każdej 

ilości odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w § 3 ust. 2 

pkt j.  

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w nastę-

pujący sposób:  

1) komunalne odpady zmieszane i niesegregowane – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem;  

2) szkło − odbierane będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem;  

3) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, a w pozosta-

łym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierany będzie w systemie akcyjnym dwa razy do roku zgod-

nie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podgórzyn;  

5) odpady wielkogabarytowe − odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy do roku, zgodnie z regulami-

nem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podgórzyn.  

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zostanie podany do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, przed wdrożeniem systemu.  

§ 3. 1. Ustala się, utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), na tere-

nie, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych, Związku Gmin Karkonoskich w Ściegnach –Kostrzycy.  

2. Do PSZOK mieszkańcy gminy Podgórzyn mogą przekazać bezpłatnie odpady komunalne zbieranie 

w sposób selektywny, w tym:  

a) papieru i makulatury;  

b) metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,  

c) szkła ;  

d) przeterminowane leki i chemikalia,  

e) zużyte baterie i akumulatory;  

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
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g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

h) zużyte opony,  

i) tekstylia, w tym ubrania;  

j) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok.  

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi zgodnie z ustalonym 

harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajo-

wo przyjęty.  

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.  

5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Re-

gulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Podgórzyn, traktowane będą jako odpady niesegregowa-

ne.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/200/12 Rady Gminy Podgórzyn 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.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn: 

H. Klepka 
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