UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 20 grudnia 2018 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Rada Miejska
Mieroszowa 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości;
2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, zebrane
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mieroszów – w każdej ilości;
3) szkło z ogólnodostępnych pojemników na odpady szklane zlokalizowanych na terenie Gminy
Mieroszów, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mieroszów – w każdej ilości;
4) odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości,
5) przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny
określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów – w każdej
ilości;
2. Gmina, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania dostarczonych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§3
1.Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 odbierane będą od właścicieli nieruchomości
z częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) w zabudowie zwartej miasta Mieroszów oraz sołectwa Sokołowsko – raz na tydzień;
b) w zabudowie jednorodzinnej oraz z terenów wiejskich Gminy Mieroszów – nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie;
2) odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 2 ust. 1 pkt 2 – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować nieprzepełnianie się
pojemników;
3) szkło zbierane w ogólnodostępnych pojemnikach, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu;
4) odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji:
a) gromadzone na terenie miasta Mieroszów na nieruchomościach w zabudowie wielkolokalowej oraz
sołectwa Sokołowsko – w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na tydzień, a w okresie
od listopada do marca co najmniej raz na 2 tygodnie;

b) gromadzone na terenie miasta na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach
wiejskich– w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na 2 tygodnie, a w okresie
od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc.
5) odpady określone w § 2 ust. 1 pkt 5 będą przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Wolności 27A w Mieroszowie;
6) przeterminowane leki będą dodatkowo przyjmowane w aptece „Pod Zegarem” przy
Pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie;
2. Ustala się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych o raz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w systemie akcyjnym. Odbiór będzie się odbywał co najmniej jeden raz w roku,
według ustalonego harmonogramu. Termin zbiórki oraz miejsce usytuowania kontenerów ogłaszane
będą każdorazowo przed akcją w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Gminy Mieroszów (www.mieroszow.pl). Odpady odbierane będą
z kontenerów usytuowanych na terenie Gminy Mieroszów.
§4
Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie do następnego dnia
roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w następujący sposób:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie,
2) telefonicznie pod numerem 74 84 94 300,
3) pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@mieroszow.pl.
§5
Wprowadza się Regulamin Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§7
Traci moc uchwała nr XXXI/142/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEROSZÓW
Ilekroć w regulaminie jest mowa o PSZOK rozumie się przez to Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw
domowych z przeznaczeniem ich do unieszkodliwiania lub odzysku.
I. Ogólne zasady funkcjonowania PSZOK
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
2. PSZOK w Gminie Mieroszów prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.
3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
„Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów.
4. PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia:
- poniedziałek w godz. od 15:00 do 17:00,
- środa w godz. od 15:00 do 17:00,
- piątek w godz. od 15:00 do 17:00,
- sobota w godz. od 8:00 do 12:00.
5. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane z terenu Gminy
Mieroszów.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
7. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu zabezpieczenia.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu
i poleceń pracownika punktu.
II. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK
1. Odpady dostarczane do PSZOK winny być posegregowane.
2. Odpady dostarczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary oleje itp.) winny znajdować się
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz winny zawierać etykiety.
4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu
w kontenerach, pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczenie dostarczonych
odpadów odbywać się będzie pod nadzorem pracownika.
5. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Mieroszów w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
6. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK.
7. Odpady przyjmowane do PSZOK gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach,
kontenerach oraz wiatach, chroniących odpady przed wpływem czynników atmosferycznych
i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych
rodzajów odpadów.
III. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie informacje dotyczące PSZOK oraz zasad przekazywania odpadów można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie lub pod numerami telefonu 748494316, 748494317.
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Referacie Gospodarki
Przestrzennej Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest
na stronie internetowej Gminy Mieroszów www.bip.mieroszow.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR III/14/2018
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 19). Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) w rozporządzeniu
określono:
1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg
selektywnego zbierania uważa się za spełniony;
2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art.
3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Zgodnie z brzmieniem przepisu § 6 ust. 3 powołanego wyżej Rozporządzenia umowa na
odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym
rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia
30 czerwca 2021 r. Obecnie obowiązująca umowa z firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce 58-420, ul. Nadbrzeżna 5a wygasa z dniem 31 grudnia
2018 r., niniejsza uchwała wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
Projekt przedmiotowej uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

