
UCHWAŁA NR XXII/172/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 marca 2013 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. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 
675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, 
poz. 887, Dz.U. z 2012r., poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 20  12r., poz. 391 i 951, z 2013r. poz. 21, 228),  

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 odbierane będą: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości; 

2) zbierane łącznie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – w każdej ilości; 

3) szkło, papier, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki, chemikalia i odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości. 

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru 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: jeden raz 
na dwa miesiące; 

3) wysegregowanego szkła i papieru jeden raz na kwartał; 

4) wysegregowanych odpadów zielonych jeden raz w miesiącu w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 listopada; 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jeden raz w roku; 

6) zużytych baterii i akumulatorów jeden raz w roku; 

7) przeterminowanych leków jeden raz w roku; 

8) chemikaliów, w szczególności: farb, lakierów, przeterminowanych środków ochrony roślin jeden raz w roku; 

9) odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku. 

§ 4. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą wystawia, w terminie określonym 
harmonogramem odrębnie dla każdej wsi, kontenery do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, o parametrach 
zgodnych z zapisami uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bolesławiec. 

2. Liczba kontenerów uzależniona jest od wielkości wsi. 

3. Kontenery wystawia się w miejscach publicznych, na okres 48h. 
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4. Liczba kontenerów i miejsca ich wystawienia podlegają uzgodnieniu z Wójtem Gminy Bolesławiec. 

5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy własnym staraniem i na własny koszt 
dostarczają odpady wielkogabarytowe do kontenerów. 

6. Po upływie 48h kontenery odbiera się wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim odpadami, a miejsce jego 
ustawienia porządkuje. 

§ 5. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą organizuje, utrzymuje i prowadzi Mobilny 
Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

2. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych odbiera następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) przeterminowane leki; 

4) chemikalia, w szczególności: farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin zgodnie z harmonogramem 
ustalonym odrębnie dla każdej wsi. 

3. Ilość punktów postojowych Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych we wsi uzależniona 
jest od jej wielkości. 

4. Czas postoju Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych w punkcie postojowym nie może 
być krótszy niż 1h. 

5. Lokalizacja i ilość punktów postojowych Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych we 
wsi podlegają uzgodnieniu z Wójtem Gminy Bolesławiec. 

6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy własnym staraniem i na własny koszt 
dostarczają do Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych odpady wymienione w ust. 2. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
mogą przekazywać również do punktu selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów, wskazanego przez podmiot 
uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą, w godzinach pracy punktu, jeśli punkt taki zostanie utworzony. 

§ 6. 1. Podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą przedkłada Wójtowi Gminy Bolesławiec 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, którego harmonogram dotyczy. 

2. Wójt Gminy Bolesławiec podaje harmonogram do publicznej wiadomości poprzez: 

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesławiec; 

2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń każdego sołectwa; 

3) umieszczenie na stronie internetowej: www.gminaboleslawiec.pl . 

3. Harmonogram zawiera następujące informacje: 

1) terminy odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z poszczególnych wsi; 

2) terminy odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru, odpadów zielonych oraz zebranych łącznie odpadów 
z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu z poszczególnych wsi; 

3) terminy i lokalizacje kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych wsiach; 

4) terminy, lokalizacje oraz czas postoju Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych 
w poszczególnych wsiach. 

§ 7. Sposób gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów winien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Dnia 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana ustawa o  utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r., poz. 21, 228), której celem jest zmiana 
dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W myśl art. 6r ust. 3 powołanej ustawy rada gminy określi, 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 nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy mają możliwość pozbywania się każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. 
Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy zjawisko nielegalnego pozbywania się odpadów na tzw. „dzikich 
wysypiskach” oraz ich spalania w paleniskach domowych. 

Wytwarzane przez mieszkańców niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zbierane łącznie tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, a także szkło, papier oraz odpady zielone 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 Mobilnego 
Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, zorganizowanego, utrzymywanego i prowadzonego przez 
podmiot uprawniony, który ma umowę zawartą z gminą, natomiast odpady wielkogabarytowe do kontenera 
ustawionego przez ten podmiot w miejscu publicznym. 

Informacja o: terminach odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z poszczególnych wsi; 
terminach odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru, odpadów zielonych oraz zebranych łącznie odpadów 
z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu z poszczególnych wsi; terminach i lokalizacjach 
kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych wsiach; terminach, lokalizacjach oraz 
czasie postoju Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych w poszczególnych wsiach 
podawane będą do publicznej wiadomości przez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesławiec, 
tablicach ogłoszeń sołectw oraz na stronie internetowej www.gminaboleslawiec.pl 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 
organizacjęi realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. 

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z następującymi 
uchwałami: w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty ; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wszystkie te 
uchwały tworzą podstawę wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Bolesławiec. 
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