
UCHWAŁA NR ………………………….. 

RADY GMINY MARCINOWICE 

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

o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z2020r.poz.713) oraz art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.z2020r.poz.1439), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Rada Gminy Marcinowice uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Uchwała określa 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. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości wg ustalonego 

harmonogramu, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

1) komunalne odpady zmieszane, zbierane w pojemnikach określonych w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice;  

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: 

 a) papieru i tektury, szkło,  

b) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metal, odzieży i tekstyliów, odpady bio 

zbierane w workach w systemie indywidualnym (nieruchomości zamieszkane) lub  

w pojemnikach (nieruchomości niezamieszkane i nieruchomości zamieszkane w systemie zbiorowym), 

określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice; 

 3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony oraz świetlówki zbierane jako tzw. „wystawki” z nieruchomości;  

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez 

gminę aptekach.  

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki do zbierania 

odpadów, w tym do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym i zbiorowym 

udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, o której mowa w §1.  

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się  

z nieruchomości wg ustalonego harmonogramu, z następującą minimalną częstotliwością: 

 1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą: 

- z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,  



- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu,  

- z nieruchomości niezamieszkanych – raz na dwa tygodnie. 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie, wymienione w:  

a) § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) odbierane będą:  

- z zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu,  

- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu,  

- z nieruchomości niezamieszkanych – raz w miesiącu;  

b) § 2 ust. 1 pkt 2) lit. b) odbierane będą:  

- z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,  

- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu,  

- z nieruchomości niezamieszkanych – raz na dwa tygodnie. 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, zużyte opony oraz świetlówki zbierane będą jako tzw. „wystawki” z nieruchomości dwa 

razy w roku. 

 2. Szczegółowy harmonogram, o którym mowa w ust. 1 będzie dostarczany właścicielom 

nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu. Ponadto 

harmonogram będzie publikowany na stronie internetowej www.marcinowice.pl  

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie 

nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki – w każdej ilości,  

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości, 

c) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,  

d) 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– w każdej ilości 

e) opakowania po środkach ochrony roślin oraz nawozach – w każdej ilości,  

f) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie w ilości do 350 kg od nieruchomości, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – miesięcznie w ilości do 350 kg od nieruchomości, 

h) zużyte opony – rocznie w ilości do 20 sztuk,  

i) papier i tektura, w tym opakowania z papieru, makulatury i tektury – w każdej ilości,  

j) opakowania z metali – w każdej ilości,  

k) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,  

l) szkło, w tym opakowania ze szkła - w każdej ilości,  

m) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,  

http://www.marcinowice.pl/


n) odpady zielone – w każdej ilości, 

o) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w każdej ilości,  

p) odzież i tekstylia – w każdej ilości,  

q) materiały izolacyjne (z wyjątkiem materiałów zawierających azbest i inne substancje 

niebezpieczne)– w każdej ilości, 

r) odpady niebezpieczne – w każdej ilości. 

2. Wszystkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach należy zgłaszać do Urzędu Gminy Marcinowice 

osobiście, pisemnie lub telefonicznie. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o.o.,   
ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 
oraz 14.00 – 15.00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00. Przy przekazaniu 
odpadów wymagane jest okazanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/138/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 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.  

§  6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE: 

 

Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj.Dz.U.z2020r.poz.1439) Rada Gminy obowiązana jest określić 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 i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zmiany dokonane w uchwale nr XXV/138/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2020 r.  

dotyczą sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości (obowiązek 

selektywnej zbiórki odpadów) oraz wprowadzenia w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przyjmowania dodatkowych wyodrębnionych frakcji odpadów zgodnie z ustawą. 

Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c został zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Świdnicy.  

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która 

dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego przez ww. uchwałę, wprowadzone zmiany mają 

charakter dostosowujący. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 


