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Pan Marcin Biliński 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w Namysłowie 
 

 

  

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczące zbiórki 

przeterminowanych leków informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Namysłów, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. poprzez dostarczanie selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, w tym przeterminowanych leków, do gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów. Regulamin nie przewiduje innej możliwości odbioru 

przeterminowanych leków. Do PSZOK mieszkańcy mogą również dostarczyć 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 igieł i strzykawek. Ponadto informuję, że 

umowa zawarta z podmiotem realizującym usługę polegającą na odbiorze  

i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z terenu gminy Namysłów, obejmuje odbiór 

i zagospodarowanie przeterminowanych leków tylko i wyłącznie z PSZOK, w związku z 

powyższym nie jest możliwe zorganizowane innego sposobu odbioru przeterminowanych 

leków. Umowa obwiązuje do 31 grudnia 2020 r.  

 W kwestii dotyczącej działań podjętych przez gminę w przedmiotowej sprawie 

informuję, że w 2020 roku, zostanie wybudowany drugi punkt selektywnej zbiorki odpadów 

komunalnych, do którego mieszkańcy również będą mogli dostarczyć przeterminowane leki. 

 W 2019 r. do Punktu nie zostały dostarczone przeterminowane leki. 

 Zarówno gmina jak i jednostki organizacyjne lub gminne spółki, nie dysponują 

pojemnikami na przeterminowane leki, poza tymi które znajdują się w PSZOK. 

 Mając na względzie usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zapraszam do współpracy i zgłaszania wszelkich uwag.   

 

Zastępca Burmistrza 

 /-/ Krzysztof Mucha 
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