
GOSPODARKA ŚMIECIOWA W GMINIE PO NOWEMU 

        Realizując wymogi wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Miejska Węglińca podczas sesji w dniu 18.12.2012r. przyjęła uchwały w 
sprawie wprowadzenia nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Węgliniec” oraz ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy.    

       Uchwalony Regulamin, zgodnie z wymogami wyżej wymienionej ustawy określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 

a. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych 
opon, a także odpadów        zielonych, 

b. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku  publicznego; 

c. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi; 

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych bądź w innych źródłach, 

b. liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu  nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub  uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach; 

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

 

 



       Uchwalony Regulamin zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowe zasady 
gospodarowania opadami komunalnymi przez każdego mieszkańca naszej Gminy. Istota 
wprowadzonych zmian polegać będzie na tym, że: 

• od 01.07.2013r. to Gmina przejmie pełne władztwo nad odpadami komunalnymi, oraz 
będzie ponosiła  pełną odpowiedzialność za ich odbieranie od wytwórców i 
zagospodarowanie zgodnie z prawem, w zamian za podatek śmieciowy, który zapłacą 
właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(dotyczy działalności gospodarczej oraz obiektów i terenów użyteczności publicznej); 

• na właścicielach nieruchomości posiadających indywidualne umowy na odbiór odpadów 
komunalnych zawarte z dotychczasowymi przedsiębiorstwami odbierającymi odpady, 
będzie ciążył obowiązek ich wypowiedzenia do dnia 30.06.2013r.  w celu uniknięcia 
podwójnych opłat z tego tytułu wraz z wejściem w życie podatku śmieciowego,  który 
będzie obowiązywał od 01.07.2013r. ;      

• odpady na terenie Gminy gromadzone będą w sposób selektywny i odbierane z 
pojemników i worków o  następujących ujednoliconych kolorach : 

a. zielony - szkło i opakowania szklane, 

b. niebieski – papier  i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

c. żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu, 

d. brązowy – bioodpady ( tj. ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, 
zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne 
ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność); 

• każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej będzie miał obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych  pojemników  w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;  

• minimalna pojemność pojemników do odpadów gromadzonych selektywnie i 
nieselektywnie (tj. odpadów zmieszanych) powinna wynosić 110 l, a pojemność worków 
80 l; 

• odpady zielone – gałęzie krzewów i drzew, które powstały na nieruchomości o 
powierzchni nie większej niż  800 m2 odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu u 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela 
nieruchomości odpowiedniego kontenera; 

• odpady komunalne typu zużyty: sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte źródła światła, zużyte baterie i akumulatory odbierane będą w 
Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów w Węglińcu, przy ul. Leśnej 1a,  oraz w 
dodatkowych - mobilnych miejscach zbiórki ustawianych w innych  miejscowościach na 
terenie Gminy;  

• odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości w 
wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu u przedsiębiorcy odbierającego 
odpady, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego 
kontenera; 



• przeterminowane leki zbierane będą w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach 
gminnych z którymi zostały zawarte umowy. Informacje dotyczące lokalizacji punktów 
zbierania przeterminowanych leków oraz godzin ich funkcjonowania będą dostępne na 
stronie internetowej gminy: www.wegliniec.pl ; 

• właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek w zakresie dokumentowania zawarcia 
umowy z przedsiębiorcą na odbiór nieczystości płynnych, w terminie 6 miesięcy od 
wejścia w życie regulaminu, oraz w  terminie 14 dni w przypadku zasiedlenia 
nieruchomości lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Właściciele ci będą mieli 
obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur za odebrane odpady i opróżnienie zbiornika 
bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez Burmistrza. 

         Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi w sposób selektywny na terenie Gminy i Miasta Węgliniec będą wynosić 
odpowiednio: 

• z terenu nieruchomości zamieszkałej -  14,50 zł brutto za mieszkańca, a w przypadku 
gromadzenia odpadów zielonych we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na 
własnej nieruchomości 13,50 zł brutto za mieszkańca; 

• - z terenu nieruchomości niezamieszkałej  - 45,00 zł brutto za pojemnik 110 l;     

  Mieszkańcy, którzy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów zapłacą za nie 
więcej, i tak miesięczna stawka za odbiór odpadów niesegregowanych została ustalona w 
wysokości 19,50 zł brutto za mieszkańca, oraz 57,00 zł brutto za pojemnik 110 l.    

               

Z pobranych jak wyżej opłat Gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obejmować koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługi administracyjnej tego systemu. 

 

 Uchwalone przez Radę Miejską Węglińca stawki opłat, zostały ustalone na podstawie 
wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych dla województwa dolnośląskiego na lata 
2013-2017, w powiązaniu z ilością mieszkańców Gminy oraz kalkulacją kosztów 
zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Lubaniu, która zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, będzie przyjmowała z terenu Gminy Węgliniec odpady 
zmieszane, bioodpady i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania – które nie mogą być wywożone poza obszar Zachodniego Regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.  

     Uchwalona w naszej Gminie stawka opłaty za odpady segregowane w wysokości 
14,50 zł brutto za mieszkańca, mieści się poniżej średniej granicy tej stawki uchwalanej przez 
inne gminy – której poziom wynosi 15,00 zł brutto. ( np. w tej wysokości została ustalona 
stawka opłaty za odpady segregowane na terenie gminy Miejskiej Lubania).    

                

Tadeusz Chłopecki  Zastępca Burmistrza 


