
UCHWAŁA NR XXVI.197.2012
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych 

odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. 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, poz. 391) Rada Gminy 
Zagrodno uchwala, co następuje : 

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

§ 2. Ustala się iż : 

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach od właścicieli 
nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością raz na dwa tygodnie, 

3) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych gromadzonych w pojemnikach lub workach z folii LPDE, 
prowadzone będzie z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc, 

4) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych gromadzonych w workach z folii 
LPDE, będzie prowadzone z częstotliwością raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 
października, 

5) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowych 
i samochodowych będzie prowadzone na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

6) pozostałe frakcje odpadów tj. chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, powstałe 
w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych raz na dwa tygodnie od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych uzależniona jest od liczby zadeklarowanych pojemników. 

2. Na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 może być prowadzona selektywna zbiórka odpadów. 

§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie świadczył usługi z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast w piątek 
od godz. 7.30 do godz. 17.00. 
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2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. 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:
S. Olechowski
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