
UCHWAŁA NR XXV/291/12
RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie 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 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miękinia i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miękinia – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: szkło białe, szkło kolorowe, plastik (typu 
PET) i metale oraz papier i makulaturę zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

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

1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miękinia – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: szkło białe, szkło kolorowe, plastik (typu 
PET) i metale oraz papier i makulaturę zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia – nie rzadziej niż raz na tydzień. 

3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości udostępnia się 
w ramach opłaty o której mowa w § 1. 

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych świadczyć będzie usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości 
zamieszkałych następujących rodzajów odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 2: 

1) zużyte akumulatory; 

2) farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; 

3) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki); 

4) rozpuszczalniki; 
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5) kwasy i alkalia; 

6) oleje i tłuszcze inne niż oleje i tłuszcze jadalne; 

7) odczynniki fotograficzne; 

8) urządzenia zawierające freony; 

9) środki ochrony roślin klasy I i II toksyczności; 

10) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składnik; 

11) detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 

12) drewno zawierające substancje niebezpieczne; 

13) odpady powstałe z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych; 

14) odpady pochodzące z demontażu wyrobów zawierających azbest; 

15) leki; 

16) baterie; 

17) opakowania po środkach ochrony roślin; 

18) opakowania po olejach 

19) inne odpady niebezpieczne zbierane w sposób mieszany; 

20) zużyte opony; 

21) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wielkogabarytowe; 

22) odpady budowlano-remontowe; 

23) odpady wielkomateriałowe i opakowania; 

24) odpady zielone. 

2. Dokładna lokalizacja punktu, zasady przyjmowania odpadów i godziny przyjmowania odpadów podane 
zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia, a także na tablicach 
informacyjnych w sołectwach Gminy Miękinia. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpady komunalne 
zebrane selektywnie. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony powstające 
w gospodarstwach domowych uprawniony podmiot co najmniej raz w roku w wyznaczonym terminie odbierze 
od właścicieli nieruchomości. 

5. Odbiorowi podlegają wymienione w ust.4 odpady, które zostaną wystawione przed posesję przy 
krawędzi jezdni. 

6. Chemikalia, baterie i przeterminowane leki właściciele nieruchomości oddawać będą mogli do 
oznakowanych pojemników ustawionych we wskazanych przez gminę punktach m.in. w aptekach, miejscach 
ogólnodostępnych, które podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Miękinia, a także na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Miękinia. 

7. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 będą przyjmowane do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu 
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie Miękinia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Jakisz
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