UCHWAŁA NR XXVIII/211/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r. Nr 21, 228
i 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XX/155/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r., poz. 690)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ust. 2 wykreśla się pkt. 6).
2) W § 6 ust. 2 pkt. 7) otrzymuje następujące brzmienie:
7) worki do selektywnej zbiórki zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
a także szkła, papieru oraz odpadów zielonych o pojemności 30l i większej;
3) W § 6 ust. 3 pkt. 1) i 5) otrzymują następujące brzmienie:
1) kolor ciemnozielony lub stalowy – odpady niesegregowane;
5) kolor brązowy lub bezbarwny – odpady zielone.
4) W § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4. W uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych
segregowanych oprócz typowych pojemników, dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w § 6 ust.
2 pkt. 7).
5) W § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzemiennie:
1. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2)-7) do zbiórki odpadów komunalnych, poza terminami
odbioru odpadów należy ustawiać w granicach swoich nieruchomości.
6) W § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 treści następującej:
3. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2)-3) oraz pkt. 7)
właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić przed teren swojej nieruchomości, w sposób nie powodujący
uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich, umożliwiający ich opróżnianie przez podmiot uprawniony.
4. W przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawienie pojemników, o których mowa w §
6 ust. 2 pkt. 2)-3) oraz pkt. 7) przed teren nieruchomości będzie powodować uciążliwości i utrudnienia dla osób
trzecich, wówczas właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić je tuż przy wejściu na teren nieruchomości
w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez podmiot uprawniony.
7) W § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) jeden lub dwa razy w miesiącu;
2) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali:
a) jeden raz w miesiącu w okresie od dnia 01 maja do 30 września;
b) jeden raz na dwa miesiące w okresie od 01 października do dnia 30 kwietnia;
3) wysegregowanego szkła jeden raz na kwartał;
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4) wysegregowanego papieru jeden raz na kwartał;
5) wysegregowanych odpadów zielonych jeden raz w miesiącu w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 listopada;
6) odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów jeden raz w roku;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, przeterminowanych środków
ochrony roślin jeden raz w roku;
9) zużytych opon jeden raz w roku;
10) odpadów budowlanych z remontów prowadzonych we własnym zakresie według indywidualnych potrzeb.
8) § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przekazują odpady komunalne podmiotowi
uprawnionemu, który ma umowę zawartą z gminą w sposób następujący:
1) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, w szczególności: farby, lakiery, przeterminowane środki
ochrony roślin przekazują według harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości do Mobilnego
Punktu Gromadzenia Odpadów, stanowiącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2) Odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie zbierają w odrębnym pojemniku,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5, ustawionym w sposób umożliwiający łatwy dostęp do ich odbioru
i przekazują na podstawie indywidualnego zgłoszenia.
9) W § 15 ust. 2 po pkt. 5) dodaje się pkt. 6) treści następującej:
6) Zużyte opony zbierającemu tego typu odpady lub przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie ich
wymiany.
10) Wykreśla się w całości § 16.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r. Nr 21, 228 i 888), Rada gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.
Dnia 19 grudnia 2012r. Rada Gminy Bolesławiec podjęła Uchwałę Nr XX/155/12 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r., poz.
690), która miała stanowić podstawę do wdrożenia od 01 lipca br. nowego systemu gospodarowania odpadami
na terenie gminy. Jednakże dwa miesiące obowiązywania nowego systemu wykazało konieczność
wprowadzenia zmian, zwłaszcza w zakresie częstotliwości odbioru zbieranych łącznie w jednym pojemniku
tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.
W związku z czym w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wprowadzono odmienne od dotychczas obowiązujących, zapisy dotyczące częstotliwości odbioru ww. rodzajów
odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru zbieranych łącznie w jednym pojemniku tworzyw sztucznych,
metali i opakowań wielomateriałowych została zwiększona o kolejne dwa odbiory, w taki sposób, aby w okresie
od maja do września odbiór był co miesiąc, bowiem w tych miesiącach ilość wytwarzanych odpadów jest
nieproporcjonalnie wyższa niż w miesiącach od października do kwietnia.
W ostatnim czasie ujawnił się problem z zagospodarowywaniem opon, pochodzących z gospodarstw
domowych, w związku z czym postanowiono odbierać od mieszkańców również ten rodzaj odpadów
z częstotliwością jeden raz w roku.
Częstotliwości odbioru pozostałych rodzajów odpadów pozostawiono bez zmian.
Na uwagę zasługuje fakt, że podobnie jak w poprzedniej wersji regulaminu częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych ustalono na jeden lub dwa razy w miesiącu. Na podstawie danych dotyczących ilości
odpadów komunalnych odebranych przez podmioty uprawnione od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Bolesławiec ustalono, iż jeden mieszkaniec w ciągu miesiąca wytwarza około 60l tych odpadów. Oznacza to
zatem, że dla rodziny 4 – osobowej, zaopatrzonej w pojemnik pojemności 240l wystarczający jest jednokrotny
odbiór odpadów w ciągu miesiąca nawet jeśli odpadów nie segreguje. Miało to do 30.06.2013r. swoje
odzwierciedlenie w umowach, jakie zawierali właściciele nieruchomości z podmiotami uprawnionymi. Otóż
w zdecydowanej większości, bo około 75% właścicieli nieruchomości, zawierając umowę z podmiotem
uprawnionym decydowało się na jednokrotny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu miesiąca.
Pozostałe około 25% mieszkańców, zamieszkujących zwłaszcza wsie podmiejskie tj. Kruszyn – osiedle,
Bolesławice, Dobra decydowała się na odbiór dwukrotny w ciągu miesiąca. Identycznie sytuacja wyglądała po
złożeniu przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pozostawienie wyboru częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w ww. formie pozwala
właścicielom nieruchomości podjąć decyzję, czy chcą obniżyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poprzez dostawienie kolejnych pojemników na odpady, a tym samym zmniejszenie częstotliwości
ich odbioru, cz też nie. Takie rozwiązanie jest także „ukłonem” w stronę rodzin wieloosobowych, których status
finansowy jest zwykle niezadowalający.
Przedmiotowe argumenty stanowiły zatem przesłankę usankcjonowania częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych jeden lub dwa razy w miesiącu.
Celem usprawnienia odbioru przez podmiot uprawniony odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
nałożono na właścicieli nieruchomości obowiązek wystawiania w dniu odbioru odpadów komunalnych
pojemników, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2)-3) oraz pkt. 7) regulaminu przed teren swojej nieruchomości,
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich, umożliwiający ich opróżnianie przez
podmiot uprawniony, lub w przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawienie pojemników,
o których mowa wyżej przed teren nieruchomości będzie powodować uciążliwości, tuż przy wejściu na teren
nieruchomości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek utworzenia punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotychczas, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt. 1 regulaminu
odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki
oraz chemikalia, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogli oddawać do Mobilnego
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Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. W nowej uchwale asortyment odpadów zwiększono o odpady
wielkogabarytowe, a Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych uzyskał nazwę Mobilnego
Punktu Gromadzenia Odpadów.
Uregulowano również problem kolorystyki pojemników i worków do zbiórki odpadów komunalnych,
a zwłaszcza odpadów niesegregowanych i zielonych.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów
komunalnych segregowanych oprócz typowych pojemników Rada Gminy Bolesławiec dopuściła stosowanie
worków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 7) regulaminu, rezygnując jednocześnie ze względów sanitarnych
z worków na odpady niesegregowane (zmieszane).
Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie i zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców, w związku z czym zasadne było jej podjęcie.

Id: 8F87704C-3418-4CAF-9A97-DAF695F08015. Podpisany

Strona 2

