UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.331.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 14 czerwca 2018 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 5 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z poźn. zm.) i art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy :
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości,
2) odpady ze szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, tworzyw sztucznych „PET” oraz odpady ulegające
biodegradacji, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości,
3) odpady tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, odpady zielone, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości.
§ 3. Na terenie nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość
odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te
odpady.
§ 4. 1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie
zgodnie z przyjętym harmonogramem, w odpowiednio oznakowanych, workach (kolorystyka i pojemność
worków zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja).
2. Dodatkowe worki na odpady do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, o którym mowa
w ust. 1 może bezpłatnie odebrać w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
3. Na terenie zabudowy wielorodzinnej i mieszanej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się
będzie z odpowiednio oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki zgodnie z przyjętym
harmonogramem nie dopuszczając do ich przepełnienia.
4. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie
zgodnie z przyjętym harmonogramem, w odpowiednio oznakowanych, workach lub pojemnikach (kolorystyka
i pojemność worków lub pojemników zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Złotoryja).
5. Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Odpady powstałe na nieruchomościach,
posegregowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, będą traktowane jak odpady zmieszane.
§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
c) w zabudowie niezamieszkałej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
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d) z terenów ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na
tydzień
2) dla selektywnie odbieranych odpadów tj. – metal i tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne „PET”, papier
i tektura:
a) dla zabudowy jednorodzinnej: ·worki – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, ·pojemniki
ogólnodostępne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów
ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
b) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej: ·pojemniki i pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden
raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować
nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych: ·worki lub pojemniki nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
3) dla selektywnie odbieranych opadów tj. – szkło bezbarwne i kolorowe:
a) dla zabudowy jednorodzinnej: ·worki – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, ·pojemniki ogólnodostępne
– nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma
gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
b) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej: ·pojemniki i pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma
gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych: ·worki lub pojemniki nie rzadziej niż jedne raz na miesiąc,
4) dla selektywnie odbieranych opadów ulegających biodegradacji:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na
dwa tygodnie,
b) z zabudowy wielorodzinnej i mieszanej z pojemników ogólnodostępnych w okresie od 1 kwietnia do
31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości
ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników.
§ 6. 1. Ustala się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego
właściciele nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja mogą oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Złotoryi określa Regulamin korzystania z Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Złotoryi, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym
z przedsiębiorcą, z którym Gmina Miejska Złotoryja zawarła umowę na odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych położonych w granicach
administracyjnych Miasta Złotoryja.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 podany jest do
publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta.
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zapewnia dostęp do pojemników
lub worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne poprzez wystawienie pojemnika lub
worka przed wejście na teren nieruchomości.
§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), właściciele nieruchomości winni dokonać zgłoszenia do Urzędu Miejskiego
w Złotoryi:
1) pisemnie,
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2) telefonicznie pod nr telefonu 76 8779 186,
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: wgo@zlotoryja.pl , w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego przedmiotem zgłoszenia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.XXVI.161.2016 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Miara
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Załącznik Nr 1
do uchwały 0007.XXXIX.331.2018
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Złotoryi, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK w Złotoryi prowadzony jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Złotoryi.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Złotoryi zlokalizowany jest na
pl. Sprzymierzeńców 6 w Złotoryi.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotoryi czynny jest w następujących
godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
a) wtorek, czwartek, piątek od 800 do 1600
b) środa od 1000 do 1800
c) sobota 900 do 1400
5. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK w Złotoryi przyjmowane są nieodpłatnie w ramach
pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego
oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu PSZOK).
6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia,
ludzi i środowiska.
7. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja” i nie mogą być
zanieczyszczone innymi odpadami.
8. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotoryi przyjmowane są następujące
frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Złotoryja:
1) papier i tektura,
2) opakowania z papieru i tektury,
3) metal,
4) opakowania z metali,
5) tworzywa sztuczne,
6) opakowania z tworzyw sztucznych,
7) opakowania wielomateriałowe,
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8) szkło,
9) opakowania ze szkła,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) odpady ulegające biodegradacji,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) zużyte opony,
9.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione

podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.
10. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
11. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nie
uszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadów w chwili przekazania.
12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, w przypadku nie podania przez
dostarczającego odpad/y swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadu/ów, lub jeżeli
stwierdzi, że odpad/y mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości
położonej na terenie innej gminy oraz jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby
zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
13. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK
sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.
14. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów,
wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz w którym dostarczający powinien umieścić odpad.
15. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane
prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
17. Regulamin

jest dostępny na terenie PSZOKU w Złotoryi oraz na stronie internetowej

www.odpady.zlotoryja.pl.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

STRONA 1
Złotoryja, dnia …………………………

Ja, niżej podpisany(a)……………….………………………………………...........................
zamieszkały (a) w Złotoryi, przy ul. …………...………………..…………………………….
Oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady wyszczególnione poniżej zostały wytworzone na
nieruchomości zamieszkałej położonej w Złotoryi, przy ul.
………………………………………………...…
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj dostarczonego odpadu

Ilość

papier i tektura
metal, opakowania z metali
tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe
szkło
przeterminowane leki
zużyte baterie i akumulatory
chemikalia
odpady ulegające biodegradacji
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe
zużyte opony – pojazdy do 3,5 t
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ponadto, oświadczam, że:
1. Zapoznałem (am), się z regulaminem funkcjonowania PSZOK-u i akceptuję go w całości.
2.Odpady wyszczególnione powyżej nie powstały w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby dostarczającej odpady do PSZOK
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STRONA 2
KLAUZULA (RODO)
dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gminę Miejską
Złotoryja
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miejski w Złotoryi informuje o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Danych (AD) osobowych przetwarzanych jest Urząd Miejski w Złotoryi
oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,
2. W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),
3. Jeżeli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy
kontaktować się z IOD (tel. 768779100, iod@zlotoryja.pl),
4. Państwa dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5. Państwa dane przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie oraz Gminie Miejskiej,
b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej,
c) w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają
dane dla których Administratorem Danych jest Urząd Miejski oraz Gmina Miejska
Złotoryja,
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:
a) prawo do dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do sprostowania lub poprawienia danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
9. W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo
cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
10. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
11. Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzielą Państwu IOD oraz
pracownicy merytoryczni.
…………………………………………………..
(czytelny podpis)
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