
  

UCHWAŁA NR XXVII/241/20 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną opłatę 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439) Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/202/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2020r., poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest z nierucho-

mości zamieszkałej każda ilość odpadów komunalnych wymienionych w § 3, z zastrzeżeniem ust. 1a.”; 

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o treści: 

„1a. Ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przyjmowanych przez Punkt Selekty-

wnego Zbierania Odpadów Komunalnych ogranicza się do ilości nie większej niż, w przypadku: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 100kg/rok/osobę; 

2) odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 250 kg/rok/osobę; 

3) zużytych opon – 4 opony/rok/osobę.” 

3) załącznik do uchwały określony w § 7 uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

Katarzyna Budych

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 grudnia 2020 r.

Poz. 2747



Załącznik 

 do uchwały Nr XXVII/241/20 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 24 listopada 2020r. 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 

w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości 

zamieszkałych 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(zwanego dalej PSZOK) znajdującego się w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5. 

§ 2. 1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w poniedziałki 

w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane. 

3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprze-

dzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pszokmiedzyrzecz.pl. 

§ 3. 1. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony 
pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub 

pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady. 

2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Gminy Międzyrzecz w następujących ilościach: 

a) papier – bez ograniczeń; 

b) szkło – bez ograniczeń; 

c) tworzywa sztuczne i metale – bez ograniczeń; 

d) opakowania wielomateriałowe – bez ograniczeń; 

e) przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczeń; 

f) 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 – bez ograniczeń; 

g) zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń; 

i) odpady niebezpieczne – bez ograniczeń; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 100 kg/rok/osobę, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe – 250 kg/rok/osobę, 

l) zużyte opony – 4 szt./rok/osobę, 

m) odzież i tekstylia – bez ograniczeń, 

n) odpady zielone – bez ograniczeń. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi 

w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. 

§ 4. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem: 

a) podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą, 

b) podania rodzaju wwożonych odpadów, 

c) ustalenia wagi wwożonych odpadów. 

2. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz określa ich wagę, jeśli odpowiadają 
rodzajom odpadów wymienionych w § 3 ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je 

złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić. 
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3. Pracownicy wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów 

na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej. 

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK 

w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami. 

5. Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający 

przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający: 

a) informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny, 

b) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

c) ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju, 

d) datę dostarczenia odpadów, 

e) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, 

z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji wykonawcy. 

§ 5. 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsca wytworzenia wwożący odpady nie 

podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą 

z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz. 

2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania 

w przypadku: 

a) stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów 

aktualnie przyjmowanych, 

b) stwierdzenia zmieszania dostarczonych odpadów, 

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów. 

3. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony. 
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