
 

 

OBWIESZCZENIE NR 3/2014 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXX/210/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 28 grudnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 1098), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 

XXXVI/245/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały Nr XXXVI/245/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 3642), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.”; 

2) § 3 uchwały Nr XXXVI/245/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 3642), który stanowi: 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Wiczkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2014 r.
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Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej  

Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r. 

 

 Uchwała Nr XXX/210/12 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania 

tych odpadów 
 

(tekst jednolity) 

 

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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Sposób i zakres świadczenia usług przez Gminę Miejską Dzierżoniów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę obejmuje: 

1) odbiór z terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych umieszczonych w odpowiednich 

pojemnikach, opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa; których 

objętość nie przekracza 25 litrów/osobę/tydzień, 

2) odbiór z terenu nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych: papier i tektura, opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła umieszczonych w odpowiednich pojemnikach lub w workach, 

opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa, prowadzony systemem 

indywidualnym na terenie jednolitej zabudowy jednorodzinnej, 

3) odbiór w gminnych punktach selektywnego zbierania (gniazda segregacyjne) odpadów komunalnych 

segregowanych: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła umieszczonych 

w odpowiednich pojemnikach, opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Dzierżoniowa, prowadzony systemem zbiorowym, 

4) odbiór odpadów zielonych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ilości 

nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień, 

5) odbiór każdej ilości opadów biodegradowalnych - kuchennych w gminnym punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

6) odbiór każdej ilości metali w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

7) odbiór każdej ilości przeterminowanych leków w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub w aptekach wytypowanych przez gminę, 

8) odbiór każdej ilości odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, 

farby, rozpuszczalniki w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

9) odbiór każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminnym punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 
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10) odbiór każdej ilości zużytych baterii i akumulatorów w gminnym punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

11) odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w gminnym punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień, 

12) odbiór zużytych opon z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych, w gminnym punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej jednorazowo 5 sztuk, 

13) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień. 

14) 
1
wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

15) wyposażenie nieruchomości, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w systemie 

indywidualnym, w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy 

gminą i podmiotem odbierającym odpady komunalne. Harmonogram odbioru będzie udostępniony na stronie 

internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 

w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 oraz na stronie internetowej ZGPD-7. 

2. Zmieszane odpady komunalne w obszarach zabudowy jednorodzinnej odbierane będą raz w tygodniu. 

3. Zmieszane odpady komunalne w obszarach zabudowanymi nieruchomościami wielomieszkaniowymi 

odbierane będą co najmniej raz w tygodniu. 

4. Odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze 

szkła, zbierane w systemie indywidualnym odbierane będą raz w miesiącu. 

5. Odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze 

szkła, zbierane w systemie zbiorowym (gniazda segregacyjne), odbierane będą po wypełnieniu pojemnika lecz 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Odpady zielone, biodegradowalne-kuchenne, przeterminowane leki, odpady komunalne niebezpieczne, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą w gminnym punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, na zasadach: 

1) punkt czynny będzie co najmniej w każdą środę od godziny 11:00 do godziny 19:00 oraz w każdą sobotę 

od godziny 8:00 do godziny 16:00, 

2) przekazywane odpady muszą być posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący 

odpady musi umieścić odpady w miejscu lub w pojemniku wskazanym przez podmiot obsługujący punkt. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 

  

                                                      
1) 

Dodany przez § 1 uchwały Nr XXXVI/245/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę 

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

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3642), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2013 r. 
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