UCHWAŁA NR 218/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.). oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych,
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W uchwale nr 184/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 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, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: "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 igły i strzykawki,",
2) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „odpady niebezpieczne.”,
3) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "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 igły i strzykawki odbiera się
razem z odpadami z tworzyw sztucznych, w sposób określony w ust. 3.",
4) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: " W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami tworzy się
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których mieszkańcy mogą dostarczać odpady
wymienione w ust. 1 pkt od 2 do 15.",
5) § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "W zamian za uiszczoną opłatę, właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w obszarze zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
wyposaża się w pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „bio” przeznaczone do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji, o ile właściciel nieruchomości nie deklaruje ich kompostowania oraz
pojemniki typu dzwon lub stojaki na worki i worki do zbiórki odpadów opakowaniowych: 1) z papieru;
koloru niebieskiego, oznaczone napisem „papier”, 2) z metalu; tworzywa sztucznego oraz
wielomateriałowych, koloru żółtego, oznaczone napisem „metale i tworzywa sztuczne”, 3) ze szkła; koloru
zielonego, oznaczone napisem „szkło”.”,
6) § 3 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: "od 1 lipca 2022 r. z budynków wielolokalowych: w okresie od
kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień; w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż
raz w miesiącu,”,
7) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt od 7 do 13 oraz pkt 15,
zbieranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w zależności od czasu
nagromadzenia,”,
8) § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "odpadów niekwalifikujących 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 igły i strzykawki – nie rzadziej
niż raz w miesiącu.”,
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9) § 2 ust. 6 pkt 10 załącznika do uchwały, otrzymuje brzmienie: "odpady budowlane i rozbiórkowe,”,
10) w § 2 ust. 6 załącznika do uchwały dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „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 igły
i strzykawki,”,
11) w § 2 ust. 6 załącznika do uchwały, dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „odpady niebezpieczne.”,
12) w § 2 ust. 7 załącznika do uchwały, skreśla się pkt 2-4;
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
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.
W związku z zapytaniem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego uchwały nr 184/20 Rady Gminy
Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 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, należało
dostosować treść aktów prawa miejscowego zgodnie z niniejszym brzmieniem.
Uchwałę należało uzupełnić o frakcje odpadów, w zakresie których właściciele nieruchomości realizują
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. W
wyliczeniu pomięto frakcję odpadów niebezpiecznych oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (wymieniono jedynie igły i
strzykawki). Tymczasem, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwanej dalej „ustawą”, regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają
przyjmowanie m.in. tego rodzaju odpadów, tj. odpadów niebezpiecznych i odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.
Uchwałę należało uzupełnić o rodzaj i minimalną pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
Uchwałę zmieniono w zakresie częstotliwości odbioru bioodpadów z budynków wielolokalowych
ustalając odbiór tych odpadów zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy, zgodnie z którym dopuszcza się zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.
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