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UCHWAŁA NR XXV/210/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 2 września 2020 roku
w sprawie w 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 z pózn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myślenicach Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Dobczyce i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobczyce będzie świadczyła następujące usługi w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w § 1 wszystkich wytworzonych
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych należących do następujących frakcji:
a) papier;
b) metal;
c) tworzywa sztuczne;
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
e) szkło;
f) bioodpady.
2) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w § 1, wszystkich wytworzonych
i zebranych jako niesegregowane (zmieszane) odpadów komunalnych pozostałych po wydzieleniu ze
strumienia odpadów frakcji zbieranych selektywnie.
3) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w § 1 w ramach mobilnej zbiórki
wytworzonych i zebranych selektywnie, z ograniczeniem wynikającym z § 6 pkt 3 lit. a, następujących
frakcji odpadów komunalnych:
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a) odpadów niebezpiecznych;
b) przeterminowanych leków i chemikaliów;
c) 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 igieł i strzykawek;
d) zużytych baterii i akumulatorów;
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
g) zużytych opon;
h) odpadów tekstyliów i odzieży.
4) przyjmowanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostarczonych przez właścicieli
nieruchomości, o których mowa w § 1 selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
o których mowa w § 5 ust. 4 z ograniczeniem wynikającym z § 6 pkt 1 – 2 i pkt 3 lit. b.
5) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Dobczyce wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do
zbierania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Dobczyce”.
§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - w okresie od kwietnia do października raz
na dwa tygodnie, a od listopada do marca raz na miesiąc;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz na miesiąc;
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - dwa razy w tygodniu;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe - raz na tydzień.
3) zebranych selektywnie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 3 odbieranych
w ramach mobilnych zbiórek - raz w roku.
2. Informację o terminie mobilnej zbiórki oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są
na stronie internetowej www.dobczyce.pl w zakładce „System odbioru śmieci”.
§ 5. 1. Na terenie Gminy Dobczyce działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 45a na terenie oczyszczalni ścieków, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach od 1000 do 1800.
3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania do PSZOK, własnym
transportem i na własny koszt, odpadów komunalnych zebranych selektywnie powstałych na ich
nieruchomościach.
4. PSZOK zapewnia przyjmowanie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 – 2 i pkt 3 lit. b, następujących frakcji
odpadów komunalnych:
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1) papieru;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) odpadów niebezpiecznych;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) 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 igieł i strzykawek;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Dobczycach” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się ograniczenia odpadów komunalnych odbieranych w ramach mobilnej zbiórki lub
przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do następujących limitów:
1) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych w PSZOK - 300 kg na rok na nieruchomość;
2) dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w PSZOK - 300 kg na rok na
nieruchomość;
3) dla zużytych opon:
a) odbieranych w ramach mobilnej zbiórki - 4 sztuki na rok na nieruchomość;
b) przyjmowanych w PSZOK- 4 sztuki na rok na nieruchomość.
§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 lub przez prowadzącego PSZOK, zgłasza się:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek7301700, wtorek-czwartek 730-1530, piątek 730-1400;
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@dobczyce.pl;
4) telefonicznie, pod numer: 12 37 21 757

᠆ w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
2. Aktualne dane do zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce www.dobczyce.pl.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
b) telefon kontaktowy zgłaszającego,
c) zwięzły opis zdarzenia objętego zgłoszeniem, z którego sporządza się notatkę celem rozpatrzenia zgłoszenia.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015 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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
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Załącznik do uchwały Nr XXV/210/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 2 września 2020 r.
REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobczycach
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Dobczycach – zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 45a (teren oczyszczalni ścieków).
3. PSZOK, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, czynny jest we wtorki w godzinach od 1000 do 1800.
4. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt.
5. W przypadku zapełnienia kontenerów przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
6. Pozostawienie odpadów na PSZOK poza wyznaczonymi miejscami lub poza terenem PSZOK jest
zabronione.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie PSZOK mogą być przyjmowane równocześnie dwie
dostawy. Pozostali mieszkańcy dostarczający odpady winni przebywać poza placem oraz nie blokować
przejazdu.
8. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Dobczyce, z przeznaczeniem do odzysku lub
unieszkodliwiania.
9. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
1) papieru;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) odpadów niebezpiecznych;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) 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 igieł i strzykawek;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) odpadów tekstyliów i odzieży.
10. Ustala się ograniczenia odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK do następujących
limitów:
1) 300 kg na rok na nieruchomość – dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
2) 300 kg na rok na nieruchomość – dla odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
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3) 4 sztuki na rok na nieruchomość - dla odpadów zużytych opon.
11. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, który może żądać od osoby
dostarczającej odpady potwierdzenia złożenia deklaracji, dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Dobczyce.
12. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem odpadów wymienionych w pkt 9.
13. Odpady wymienione w punkcie 9, po dostarczeniu do PSZOK umieszcza się w odpowiednich
pojemnikach/kontenerach przeznaczonych dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
14. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę)umożliwiającą
identyfikację odpadu.
15. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne
(w całości).
16. Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) muszą być opróżnione
z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak
najmniej miejsca. Wszelkie elementy szklane musza być usunięte.
17. W PSZOK nie będą przyjmowane:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, ondulinę;
d) części samochodowe (w tym szyby, zderzaki);
e) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
f) odpady, których rodzaj wskazuje na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia
nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.);
18. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z pkt 9 i pkt 17.
19. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów do PSZOK, dostawca jest zobowiązany do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
20. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza
stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
21. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
22. Pracownik PSZOK sporządza w jednym egzemplarzu dokument potwierdzający dostarczenie odpadów
zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) adres nieruchomości, z której dostarczono odpady;
c) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;
d) rodzaj dostarczonych odpadów;
e) datę;
f) klauzulę o treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym
zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej nieruchomość.”
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23. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie
internetowej www.dobczyce.pl.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska

