
UCHWAŁA NR 441/XXI/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 
z 2012, poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142. 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się następujący, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę. 

§ 2. 

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zależy od 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi iloczyn wskaźnika nagromadzenia odpadów – 20 l/osobę 
tygodniowo oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgromadzonych w pojemniku o minimalnej 
pojemności 110 l. 

§ 3. 

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zależy 
od przyjętych poniżej wskaźników nagromadzenia odpadów i będzie wynosić tygodniowo: 

1) z budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, 
baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni, stacji 
kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, posterunków straży gminnych, policji i innych służb, 
strażnic straży pożarnych, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach 
budowy, placówkach handlowych, gastronomicznych i innych obiektach usługowych – 10 l na każdego 
pracownika; 

2) ze szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia, oraz 10 l na każdego 
pracownika; 

3) z lokali gastronomicznych i stołówek – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu oraz 10 l na każdego pracownika; 

4) z domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych – 15 l na jedno łóżko oraz 10 
l na każdego pracownika; 

5) rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej 10 l na każdą działkę w okresie sezonu 
tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem 

6) z targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe; 

7) z cmentarzy – 3 l na każdy grób; 

§ 4. 

1. Odpady gromadzone selektywnie odbierane będą z pojemników i worków o następujących ujednoliconych 
kolorach: 

a) zielony - szkło i opakowania szklane; 

b) niebieski - papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.); 

c) żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu; 
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d) brązowy – bioodpady ; 

2. Do gromadzenia bioodpadów oraz pozostałych surowców wtórnych można używać pojemników 
o dopuszczalnej pojemności: 110, 120, 140, 240, 440, 500, 660, 770, 1100, 1500 litrów. 

§ 5. 

W przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów ilość odbieranych odpadów będzie wynosić: 

1. Z nieruchomości zamieszkałych: 

a) Właściciel nieruchomości zamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na bioodpady, 
w którą musi wyposażyć nieruchomość jako iloczyn wskaźnika wytwarzania bioodpadów – 3 l na osobę/tydzień 
oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją. Pojemność 
pojemników/worków i ich ilość należy dostosować do dwutygodniowej częstotliwości odbioru bioodpadów 
w workach. Dopuszcza się do tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do pojemników 
zbiorczych na bioodpady, korzystanie przez właścicieli z pojemników z tworzywa sztucznego o minimalnej 
pojemności 10 l koloru brązowego i gromadzenia w nich bioodpadów w worku biodegradowalnym lub ich 
gromadzenie bezpośrednio w workach biodegradowalnych o pojemności 10 l. 

b) Właściciel nieruchomości zamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na odpady 
opakowaniowe, w którą musi wyposażyć nieruchomość jako iloczyn wskaźnika wytwarzania tych odpadów – 
7,5 l na osobę/tydzień oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją. 
Wielkość pojemników / worków i ich ilość należy dostosować do miesięcznej częstotliwości odbioru odpadów; 
wyliczona objętość obejmuje łącznie trzy rodzaje frakcji odpadów, dla których gromadzenia należy użyć 
odrębnych pojemników / worków. 

2. Z nieruchomości niezamieszkałych: 

a) Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników na bioodpady, w którą musi 
wyposażyć nieruchomość przyjmując ich objętość jako 7,5% odpadu zmieszanego, za wyjątkiem lokali 
gastronomicznych i stołówek, sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których minimalna 
objętość w pojemniku stanowi 50 % odpadów zmieszanych; 

b) Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników na odpady opakowaniowe, 
w którą musi wyposażyć nieruchomość przyjmując ich objętość jako 18 % odpadu zmieszanego, zgodnie 
z wypełnioną deklaracją. Wielkość pojemników i ich ilość należy dostosować do miesięcznej częstotliwości 
odbioru odpadów; wyliczona objętość obejmuje łącznie trzy rodzaje frakcji dla których gromadzenia należy użyć 
odrębnych pojemników; 

§ 6. 

Odpady komunalne odbierane będą z terenu Gminy i Miasta Węgliniec z częstotliwością: 

a) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, każda 
z wymienionych frakcji osobno – co miesiąc; 

b) bioodpady – nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

c) odpady zmieszane i pozostałe odpady posortownicze – co dwa tygodnie; 

d) pozostałe zbierane selektywnie w wyznaczonych miejscach zbiórki odpadów – w zależności od czasu 
nagromadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

e) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach – raz w tygodniu; 

f) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego - minimalnie co dwa tygodnie. 
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§ 7. 

Odpady zielone – gałęzie krzewów i drzew, które powstały na nieruchomości o powierzchni nie większej niż 
800 m2 mogą być dostarczone we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów lub odbierane 
będą po indywidualnym zgłoszeniu u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości 
odpowiedniego kontenera. Odpady zielone które powstały na nieruchomości o powierzchni powyżej 800 m2 będą 
odbierane za dodatkową opłatą wniesioną przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy, po zamówieniu 
odpowiedniego kontenera u operatora. 

§ 8. 

Odpady komunalne typu zużyty: sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
źródła światła 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. Ich 
opróżnianie odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub niezwłocznie po zapełnieniu. 

§ 9. 

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 operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera. 
Odpady nie spełniające tego warunku będą odbierane za dodatkową opłatą wniesioną przez właściciela 
nieruchomości na rzecz Gminy, po zamówieniu odpowiedniego kontenera u operatora. 

§ 10. 

Przeterminowane leki zbierane będą w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy 
i Miasta Węgliniec, z którymi została podpisana umowa. Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania 
przeterminowanych leków oraz godzin ich funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: 
www.wegliniec.pl 

§ 11. 

Zużyte baterie zbierane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Węglińcu przy ul.Leśnej 1a, oraz 
w mobilnych – kontenerowych miejscach zbiórki ustawionych w innych miejscowościach na terenie Gminy. 
Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania zużytych baterii dostępne będą na stronie internetowej gminy: 
www.wegliniec.pl 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie
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Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2012 r. Nr 391) wprowadzoną przepisami ustawy z 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 152 poz.897) – na podstawie art. 6r 
wymienionej ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4Id: UCDTY-TLCMF-KOTTW-CDJYN-XONXJ. Podpisany




