
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.203.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa 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.  

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:  

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

2) papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – w każdej ilości;  

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzonych 

samodzielnie drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonania robót.  

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości:  

1) dla obszarów wiejskich – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

2) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

3) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

4) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – co najmniej raz na dwa 

tygodnie,  

5) dla ogródków działkowych i domków letniskowych – co najmniej raz w miesiącu.  

2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego:  

1) opróżnianie koszy ulicznych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
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2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie nie 

dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady,  

3) z targowisk – nie rzadziej niż raz na tydzień.  

3. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem 

mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się odpadów na ziemię.  

4. Ustala się częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych – papier i makulatura, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:  

1) dla obszarów wiejskich – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

2) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

3) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

4) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – co najmniej raz w miesiącu,  

5) dla ogródków działkowych i domków letniskowych – co najmniej raz w miesiącu.  

5. Określa się częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

6. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów zielonych, co najmniej raz na dwa tygodnie 

w okresie od 1.IV do 31.X.  

7. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne i rozbiórkowe, dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą 

z częstotliwością, co najmniej raz na kwartał.  

8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości:  

1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach 

i placówkach służby zdrowia – w godzinach ich pracy,  

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w pojemnikach rozstawionych 

w miejscach odbioru, tj. sklepy, placówki oświatowe, świetlice wiejskie, stacje paliw, urząd – w godzinach 

ich pracy.  

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmigród, traktowane są jako odpady 

zmieszane.  

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Żmigrodzie przy ul. 

Wrocławskiej 52 (dawny POM) świadczyć będzie usługi trzy razy w tygodniu. Informacja dotycząca terminów 

oraz godzin jego funkcjonowania dostępne będą na stronie internetowej gminy.  

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów można osobiście przekazywać następujące selektywnie 

zebrane opady komunalne: papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, 

odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.  

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów można osobiście przekazywać także odpady budowlane 

i rozbiórkowe z remontów zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzonych samodzielnie 

drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.  

4. Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, 

jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie są to odpady komunalne powstające w gospodarstwach 

domowych, bądź odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 

skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz 
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