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UCHWAŁA NR XXV/152/20
RADA MIEJSKA W PRUSICACH
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Prusicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 będą świadczone usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych:
1. Selektywnie zbieranych z podziałem na frakcje:
1) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
2) szkło;
3) papier i tektura
4) bioodpady.
2. Niesegregowanych (zmieszanych) w tym popiołów - frakcji występujących przy prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych tzn. odpadów resztkowych, pozostałości po segregacji.
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 1
ust. 1 traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 3. 1. Ustala się, że w ramach opłaty o której mowa w § 1, odpady komunalne zbierane na terenie
nieruchomości odbiera się z następująca częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne 1 raz na dwa tygodnie
b) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie,
a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz w miesiącu;
c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu;
d) papier 1 raz w miesiącu;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–2–

Poz. 4744

e) szkło 1 raz na dwa miesiące.
2) z zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne 1 raz na tydzień;
b) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz
na tydzień, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;
c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu;
d) papier 1 raz w miesiącu;
e) szkło 1 raz na dwa miesiące.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Prusice z przedsiębiorcą, podanym do wiadomości właścicielom
nieruchomości od których odpady mają zostać odebrane.
3. Zbiórka odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego prowadzona będzie w systemie akcyjnym tzw. „wystawki” 1 raz na dwa lata.
4. Przeterminowane leki odbierane będą w wyznaczonych punktach w razie potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz
na pół roku. Informacje dotyczące punktów przyjmujących przeterminowane leki dostępne będą na stronie
internetowej Gminy Prusice: www.prusice.pl.
§ 4. 1. Dodatkowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu przyjęcia
od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;
2) szkło;
3) papier;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) zużyte opony;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
11) odpadów tekstyliów i odzieży;
12) odpady niebezpieczne tworzy się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych dalej
w skrócie PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest na terenie gminy Prusice w miejscowości Wszemirów nr 109.
3. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin funkcjonowania PSZOK dostępne będą na stronie
internetowej Gminy Prusice: www.prusice.pl.
4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie gminy Prusice.
5. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Prusice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
i adres zamieszkania na terenie gminy Prusice (np. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
zamieszkanie na terenie gminy Prusice).
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6. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej,
nie przekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym
zakresie i na koszt własny.
7. W PSZOK nie będą przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady budowlane zawierające azbest;
3) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe;
4) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami
od odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje
odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 10)
w sprawie katalogu odpadów.
8. Przywieziony do PSZOK odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne
przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad,
bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości
dostarczający odpad.
9. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu może odmówić
przyjęcia odpadu do PSZOK.
10. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do PSZOK będzie potwierdzone
dokumentem potwierdzającym przyjęcie odpadów, wystawianym przez pracownika PSZOK.
11. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 10 zawiera dane właściciela nieruchomości dostarczającego odpady
(imię i nazwisko), adres zamieszkania, czytelny podpis oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i ilość odpadu.
12. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK, odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.
13. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie są to
odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.
14. Ogranicza się ilość odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, przyjmowanych przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 2 m³ w ciągu roku od nieruchomości, za którą została uiszczona
opłata;
2) zużytych opon w ilości do 8 sztuk w ciągu roku od nieruchomości, za którą została pobrana opłata.
§ 5. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy niezwłocznie zgłaszać
do Urzędu Miejskiego w Prusicach, na piśmie, telefonicznie lub na adres poczty prusice@prusice.pl.
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr XX/123/15 Rady Miasta i Gminy
Prusice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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, Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach:
Zbigniew Ziomek

