
UCHWAŁA NR XXXVII/385/12
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 7 grudnia 2012 r.

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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391 - tekst jednolity) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lipca 
2013. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty o której mowa w §1, odbiera się z nieruchomości według ustalonego 
harmonogramu, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane, zbierane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, małogabarytowych 
opakowań ulegających biodegradacji, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań 
wielomateriałowych zbieranych w pojemnikach lub workach w systemie indywidualnym lub 
w pojemnikach w systemie zbiorczym, określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
opony i oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji zbierane w miejscach wyznaczonych 
w harmonogramie ogłoszonym przez gminę; 

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę 
aptekach. 

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki do selektywnego 
zbierania odpadów w systemie zbiorczym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, 
o której mowa w § 1. 

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbierane są 
z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane - raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej w miejscowościach: 
Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój i Międzygórze; 
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2) maksymalnie 3 razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka; 

3) 2 razy w miesiącu na terenach "wiejskich" gminy, za wyjątkiem miejscowości wymienionych w § 3 ust.1 
pkt 1. 

4) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, małogabarytowych 
opakowań ze szkła i opakowań wielemateriałowych oraz z minimalną częstotliwością raz w miesiącu; 

5) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony- raz 
na sześć miesięcy; 

6) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji- z minimalną częstotliwością raz w miesiącu. 

2. Szczegółowy hormonogram odbioru odpadów komunalnych o którym mowa w ust.1 zostanie 
przedstawiony właścicielom nieruchomości najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości 
następujących odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1) zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny - w każdej ilości, 

2) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - jednorazowo 350 kg, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo 350 kg, 

5) zużyte opony - jednorazowo 10 szt, 

6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach - w każdej ilości 

7) odpady zielone - jednorazowo 100 kg 

8) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone - w każdej ilości, 

9) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości, 

10) papier i tektura - w każdej ilości, 

11) metal - w każdej ilości, 

12) tworzywa sztuczne - w każdej ilości 

13) szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości, 

14) opakowania wielomaterialowe - w każdej ilości, 

15) opakowania ulegające biodegradacji - w każdej ilości 

2. Odpady komunalne o których mowa w ust 1, będą przyjmowane do selektywnego punktu zbierania 
odpadów, wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie mają zaległości w uiszczaniu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00 poza dniami ustawowo wolnymi od 
pracy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r., oraz podlega 
publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Pokora
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