
 

 

UCHWAŁA NR XXV/171/12 

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Kudowy - Zdroju 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi:  

1) od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 

odpadów komunalnych.  

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, 

prowadzone będzie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kudowa-Zdrój.  

3) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Kudowa-Zdrój realizuje odbiór odpadów komunalnych, 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:  

a) zmieszane odpady komunalne,  

b) odpady selektywnie zbierane:  

- szkło,  

- papier,  

- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,  

- odpady ulegające biodegradacji z zabudowy wielorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych.  

4) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kudowa-Zdrój.  

5) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się odbieranie następujących odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych przywiezionych przez właścicieli nieruchomości własnym środkiem 

transportu:  

a) przeterminowanych leków,  
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b) chemikalii (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin),  

c) zużytych baterii i akumulatorów,  

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych,  

g) zużytych opon,  

h) odpadów zielonych.  

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodatkowo przyjmuje wymienione w punkcie 

3 frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie tych odpadów przedsiębiorcy, 

w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.  

7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze 

postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy, świadczy usługi 

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00, od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.  

8) harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji (z zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych) publikowany jest na stronie 

internetowej miasta Kudowa-Zdrój oraz dostępny jest w Urzędzie Miasta.  

9) szczegółowa informacja o terminach zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych gmina podaje do 

publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej miasta 

Kudowa-Zdrój oraz w prasie lokalnej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.  

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ł. Rachuba 
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