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UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości, następujące odpady komunalne:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach;
2) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metale i opakowania z metali,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbierana jest, według ustalonego harmonogramu, maksymalnie taka ilość zmieszanych odpadów komunalnych, która odpowiada ilości i pojemności pojemników oraz częstotliwości wywozu,
zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz każdą ilość
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a-d zebranych w pojemnikach
i workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.
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§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego
zbierania odpadów nieodpłatnie przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości,
w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane selektywnie:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metale i opakowania z metali,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
j) zużyte opony,
k) przeterminowane leki i opakowania po lekach.
2. W zamian za uiszczona opłatę w punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie przyjmowane są
odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów w ilości 100 kg na osobę
w gospodarstwie domowym w ciągu roku dostarczone przez właściciela nieruchomości.
3. W przypadku, gdy ilość odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych dla nieruchomości przekroczy 100 kg na osobę w gospodarstwie domowym w ciągu roku, nadwyżka ponad ilość określoną w ust. 2
przyjmowana jest w punkcie selektywnego zbierania za dodatkową opłatą.
4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Gminy Myślibórz.
§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych raz na dwa tygodnie,
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,
c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień,
d) na terenie miejskim z nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej raz na dwa tygodnie,
e) w zabudowie letniskowej - raz na dwa tygodnie;
2) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a-c:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych raz na dwa tygodnie,
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,
c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień,
d) na terenie miejskim z nieruchomości niezamieszkałych - raz na dwa tygodnie,
e) w zabudowie letniskowej - raz na dwa tygodnie;
3) odpady zbierane selektywnie o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - raz na dwa tygodnie,
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 01.10 do 31.05 raz na dwa tygodnie,
w okresie od 01.06 do 30.09 raz na tydzień,
c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień,
d) na terenie miejskim z nieruchomości niezamieszkałych - w okresie od 01.10 do 31.05 raz na dwa tygodnie, w okresie od 01.06 do 30.09 raz na tydzień,
e) w zabudowie letniskowej - raz na dwa tygodnie.
2. Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy do roku według ogłoszonego harmonogramu zbiórki.
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§ 6. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego odpadów komunalnych do Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu na piśmie lub drogą elektroniczną.
§ 7. Z dniem 31 maja 2015 r. traci moc uchwała Nr LVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia
26 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy
Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Wąsik

