
UCHWAŁA NR LXVII/552/17 
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia  28 listopada 2017 roku 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                         
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                       
i zagospodarowania tych odpadów 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6r ust.3 i 3d ustawy                
z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1289) Rada Miejska w Bogatyni po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 
Bogatynia  będzie świadczyć usługi: 

a) odbierania bezpośrednio od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów 
odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
2) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 
3) papier i tektura; 
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów; 
5) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
6) szkło bezbarwne i kolorowe; 

b) przyjęcia  określonych w załączniku nr 1 do uchwały odpadów, dostarczonych przez 
właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 

§ 2 
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone  
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę z podmiotem odbierającym odpady                  
z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz na tydzień 
2) selektywnie zbierane odpady: 

a) papier, metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz na 2 tygodnie, 
b) dla odpadów ulegających biodegradacji – co najmniej raz na tydzień 
c) szkło z podziałem na bezbarwne i kolorowe – co najmniej raz na miesiąc. 

 
§ 3 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy                  
ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni. 

2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są 
wszystkie selektywnie zebrane odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty jest: 



           a) od poniedziałku do czwartku: w godzinach od 7.00 do 15.00, 
           b) w piątek w godzinach od 9.00 do 15.00 
           c) w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 15.00 

   d) w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest zamknięty.  

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do 
uchwały. 

§ 4 
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta                
i Gminy Bogatynia: 

a) w formie pisemnej  - Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,  
           59-920  Bogatynia; 

b) telefonicznie  - nr tel. 75 77 25 370 ÷ 373; 75 77 25 381 ÷ 385; 
c) mailowo – umig@bogatynia.pl lub ochrona.srodowiska@bogatynia.pl; 

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, 
adres do korespondencji oraz opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub 
zaniechania) przedsiębiorcy obierającego odpady komunalne od właściciel 
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

 
§ 5 

Traci moc uchwała Nr XL312/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

 
§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 


