UCHWAŁA NR XXIV/200/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie 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. 6r ust. 3 , 3a , 3b , 3c , 3d , art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bolesławcu,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bolesławiec
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowana będzie każda zebrana ilość
odpadów w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) zmieszanych (niesegregowanych):
a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na tydzień;
2) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali jeden raz na cztery tygodnie;
3) wysegregowanego szkła - jeden raz na osiem tygodni;
4) wysegregowanego papieru - jeden raz na osiem tygodni;
5) wysegregowanych odpadów biodegradowlanych - jeden raz na dwa tygodnie;
6) odpadów wielkogabarytowych - dwa razy w roku według harmonogramu podawanego do publicznej
wiadomości;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dwa razy w roku według harmonogramu podawanego
do publicznej wiadomości;
§ 4. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą organizuje, utrzymuje i prowadzi Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) szkło;
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) papier i tektura;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) odpady wielkogabarytowe;
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8) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton);
9) zużyte opony;
10) tekstylia i odzież;
11) odpady zielone.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi we wtorki, czwartki i soboty, od
godziny 10:00 do godziny 18:00 - za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Odpady komunalne wymienione w § 4 ust. 2, przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia.
5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy własnym staraniem i na własny koszt
dostarczają do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady wymienione w § 4 ust. 2.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych sprawdzając czystość i skład dostarczanych odpadów oraz dokument potwierdzający tożsamość
osoby przywożącej odpady lub dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 5. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą organizuje i prowadzi Mobilną Zbiórkę
Odpadów, odbierając odpady metodą objazdową tj. „od domu do domu”.
2. Mobilna Zbiórka Odpadów odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. Odpady inne niż wymienione w pkt. 2 nie zostaną odebrane przez Mobilną Zbiórkę Odpadów.
4. Odbiór odpadów przez Mobilną Zbiórkę Odpadów odbywa się dwukrotnie w roku.
5. Odpady przygotowane do odbioru powiny być wystawione w dniu zbiórki przed godz. 7.00
w miejscu przetrzymywania pojemników na odpady komunalne w sposób nie powodujący utrudnień
w ruchu pieszych i pojazdów.
6. Odpady wystawione po terminie wymienionym w pkt. 5 nie zostaną
je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

odebrane.

Należy

§ 6. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub Mobilną Zbiórkę Odpadów:
1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po
stwierdzeniu takiego faktu, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w których usługa
została niewłaściwie wykonana;
2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy Bolesławiec, telefonicznie na numer 757323221,
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Urzędu Gminy Bolesławiec - urzadgminy@gminaboleslawiec.pl.
§ 7. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą przedkłada Wójtowi Gminy Bolesławiec
harmonogramy odbioru odpadów.
2. Wójt Gminy Bolesławiec podaje harmonogramy do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń każdego sołectwa;
2) umieszczenie na stronie internetowej:www.gminaboleslawiec.pl www.gminaboleslawiec.pl.
3. Harmonogramy zawierają następujące informacje:
1) terminy odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z poszczególnych wsi;
2) terminy odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru oraz zebranych łącznie odpadów z tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu z poszczególnych wsi;
3) terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez
Mobilną Zbiórkę Odpadów w poszczególnych wsiach.
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4) lokalizację, terminy i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 8. Sposób
gospodarowania
poszczególnymi
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

rodzajami

odpadów

winien

być

zgodny

§ 9. traci moc uchwała Nr NR XIII/110/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 maja 2016r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r.,
poz. 2652).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
W myśl art. 6r ust. 3 powołanej ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy mają możliwość pozbywania się każdej ilości wytworzonych odpadów
komunalnych.
Wytwarzane przez mieszkańców niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zbierane łącznie
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, a także szkło, papier oraz odpady
biodegradowalne odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości. Pozostałe grupy odpadów tj. zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz chemikalia
będzie można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, utrzymywanego i
prowadzonego przez podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą, natomiast odpady
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdy mieszkaniec będzie mógł oddać
dodatkowo dwa razy w roku podczas mobilnej zbiórki przeprowadzonej w każdej miejscowości.
Informacja o: terminach odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z poszczególnych wsi;
terminach odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru, odpadów biodegradowalnych oraz zebranych
łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu z poszczególnych wsi;
terminach mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznegowww.gminaboleslawiec.pl www.gminaboleslawiec.pl.
W poszczególnych wsiach; podawane będą do publicznej wiadomości przez: tablicach ogłoszeń sołectw
oraz na stronie internetowej dzięki czemu mieszkańcy gminy będą mieli możliwość skorzystania z
wszystkich usług świadczonych przez gminę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zakres świadczonych przez Gminę Bolesławiec usług został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej
efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć
na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.
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