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UCHWAŁA NR XIV/201/19
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 r ust. 3, ust. 3 a, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina Legnica będzie świadczyć usługi:
1) odbioru każdej ilości:
a) niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych),
c) bioodpadów,
d) szkła opakowaniowego,
e) papieru,
f) przeterminowanych leków,
g) 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,
h) odpadów w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem.
2) odbioru odpadów komunalnych w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wszystkich zebranych selektywnie odpadów,
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
§ 2. 1. Odbieranie
z częstotliwością:

odpadów

komunalnych

od
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1) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
3) bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu, w tym poświąteczne choinki odbierane w systemie akcyjnym,
zgodnie z harmonogramem – dwukrotnie w styczniu,
4) szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) odpady papieru - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
6) przeterminowane leki zbierane z oznakowanych pojemników ustawionych we wskazanych przez Gminę
Legnica aptekach – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w systemie akcyjnym – nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.
§ 3. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują od mieszkańców
odpady:
a) przy ul. Rzeszotarskiej 1 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00, wtorek, środę i piątek od godz.
8.00 do 16.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 15.00;
b) przy ul. Nowodworskiej 48 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00, wtorek, środę i piątek
od godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 16.00.
2. W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,
l) zużyte opony,
m) odzież i tekstylia,
n) gleba i ziemia w tym kamienie,
o) popiół,
p) niebezpieczne,
q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
r) inne odpady problemowe.
3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest,
b) szkło zbrojone i hartowane,
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c) zmieszane odpady komunalne,
d) części samochodowe (w tym szyby samochodowe),
e) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
f) padłe zwierzęta.
4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez
mieszkańców Legnicy do punktów.
6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić
z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.
7. W ramach PSZOK funkcjonują Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE), do których mieszkańcy mogą
przekazywać drobne elektroodpady zgodnie z symbolami umieszczonymi na otworach wlotowych
pojemników.
§ 4. 1. Gmina może zorganizować dodatkowe zbiórki wybranych odpadów komunalnych.
2. Harmonogramy odbioru odpadów, zbiórek akcyjnych prowadzonych przez Gminę, a także informacje
dotyczące lokalizacji PSZOK i MPE oraz zbierania przeterminowanych leków podawane są do publicznej
wiadomości na oficjalnej stronie internetowej miasta.
§ 5. Gmina Legnica przejmuje od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki
lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem pojemników podziemnych
i półpodziemnych) w ilości wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Legnica (oraz zachowaniem następujących zasad:
1) pojemniki dostarczone zostaną w miejsce wskazane przez właściciela nieruchomości,
2) dostarczenie lub wymiana pojemników na nieruchomościach będzie następowała po złożeniu zgłoszenia
stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały,
3) właściciele nieruchomości zgłaszają potrzebę dostarczenia lub wymiany pojemników pisemnie
lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
4) worki dostarczone zostaną w ilości 1 worek/1 odbiór.
§ 6. 1. Zapewnia się utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym poprzez
ich mycie i dezynfekcję, zgodnie minimalną częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Legnica.
2. Zapewnia się utrzymanie pojemników, o których mowa w § 5, w odpowiednim stanie technicznym.
3. Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odpadów frakcji bioodpadów, papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych
w terminach wynikających z harmonogramu odbioru danej frakcji odpadów w przypadku wykazania,
że odpady te nie są zbierane selektywnie.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, odbierane zostaną jako niesegregowane zmieszane odpady
komunalne.
§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać nie później niż w terminie trzech dni od dnia zdarzenia w Wydziale Środowiska i Gospodarowania
Odpadami Urzędu Miasta w Legnicy pl. Słowiański 8, 59 – 220 Legnica:
1) pisemnie,
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2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki
podawczej na platformie ePUAP. Zgłoszenie złożone w formie elektronicznej musi być podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) adres do korespondencji zgłaszającego;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
4) krótki opis zdarzenia;
5) podpis zgłaszającego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 9. Traci moc uchwała nr XX/204/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. 2016 r., poz. 2795
i poz. 3474).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z datą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko
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Załącznik do uchwały nr XIV/201/19
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r.

Zgłoszenie zapotrzebowania na pojemniki oraz wskazanie miejsca gromadzenia odpadów
dla nieruchomości
dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy położonej przy
ul.………………………………………………nr………………………………nr
działki
(w przypadku braku nadania numeru)…………………………………………………………………………
zlokalizowanej na terenie Gminy Legnica.
☐ Rezygnuję z pojemników dostarczanych przez Gminę
Oświadczam, że posiadam własne pojemniki na odpady komunalne, których pojemność i ilość jest zgodna
z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów oraz ilością wytwarzanych odpadów.
………………………………………………………………………………………………
Data i podpis właściciela nieruchomości
☐ Zapotrzebowanie na pojemniki
☐ Wymiana pojemników
Czy miejsce gromadzenia odpadów przeznaczone jest dla kilku nieruchomości (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
☐TAK

☐ NIE

Zgłaszam zapotrzebowanie lub wymianę na następującą ilość pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
UWAGA: Proszę nie wypełniać w przypadku wspólnego miejsca gromadzenia pojemników
Ilość pojemników
L.p.

Pojemność pojemnika w litrach

1

60

2
3

110

4

140

5

240

6

550

7

770
2500

8
9
10
11

Papier

Szkło

Metale tworzywa
sztuczne

BIO

Zmieszane

120

3000
5000

12

Kontener 7000
Kontener 8000

13
14

Kontener 10000
Inny: dzwon na szkło, poj. typu siatka

Oświadczam, że z pojemników na odpady komunalne korzystać będzie…………………osób.
………………………………………………………………………………………….……
Data i podpis właściciela nieruchomości
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WSKAZANIA MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW
DLA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów (ulica, nr domu, nr działki i obręb, inne dane identyfikujące
miejsce gromadzenia odpadów tj. ogrodzony plac, altana śmietnikowa, zasiek śmietnikowy, wydzielone
miejsce)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Właściciel nieruchomości może indywidualnie zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych jednak, aby ułatwić właścicielowi zadanie Gmina zawierając z przedsiębiorcą wyłonionym
w drodze przetargu umowę na odbieranie odpadów komunalnych zobowiąże go do wyposażenia w pojemniki
nieruchomości, których właściciele zgłoszą taką potrzebę.
Pojemniki zostaną dostarczone nieodpłatnie i będą własnością przedsiębiorcy. Zapotrzebowanie na pojemnik
należy zgłosić na druku zgłoszenia dołączonym do deklaracji.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć razem z deklaracją.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem
zapotrzebowania na pojemniki oraz wskazania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., tzw. Rozporządzenia RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Urząd Miasta Legnica,
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, e-mail: prezydent@legnica.eu, tel.+48 76 721 21 00, fax +48 76 721
21 15.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Legnica. Dane kontaktowe
do inspektora: e-mail: iod@legnica.eu; tel. +48 76 721 21 87.
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania, tylko
w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz na okres archiwizacji
wynikający z przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w sytuacjach określonych w Rozporządzeniu RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
RODO.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane
do innych państw.

