
 

 

UCHWAŁA NR XV/59/2014 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA 

z dnia 18 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały X/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 

11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust. 1 w związku 

z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz w związku 

z § 6 lit. h) oraz § 7 pkt 12) Statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (t.j: Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego. z 2010 nr. 119 poz. 1854 z późn. zm) a także po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Oławie, Ząbkowicach Śląskich oraz Strzelinie uchwala 

się: 

§ 1. 1. W uchwale X/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 11 marca 

2013 r. zmianie ulega załącznik - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący Zgromadzenia: 

J. Bajtek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 2123



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/59/2014 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 

z dnia 18 kwietnia 2014 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku 

 na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości położonych w granicach administracyjnych następujących gmin 

członków Związku Międzygminnego Ślęza – Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, 

Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina,  dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych obejmujących: 

prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości oraz  

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

2. W pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach zastosowanie mają odpowiednie uchwały rad gmin Borów, 

Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasta Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina.   

 

§ 2 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) ; 

2) Związku Międzygminnym – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny 

Ślęza-Oława; 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość zgodnie z zapisami art. 

46  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 121) 
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4) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości 

zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;  

5) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości  

o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy;   

6) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości  

o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy; 

7) nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których 

część zamieszkują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady 

komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest 

zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy; 

8) odpadach  - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu - art. 3 ust. 1 pkt 6) 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 21 ze zm.); 

9) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz 21 ze zm.); 

10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni 

odpadów komunalnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, 

charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, 

nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się 

wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga 

jednostkowa przekracza 50 kg; 

11) bioodpadach - rozumie się przez to bioodpady w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 1) 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 

12) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to selektywne zbieranie w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 24) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2013 

r. poz 21 ze zm.). 

 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  

na terenie nieruchomości 

 

§ 3 

1. Na terenie Związku Międzygminnego obowiązuje system selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,  

a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących: 

1) szkło, 
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2) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły 

oraz pozostałe odpady niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym 

biodegradowalnym lub odpadem wskazanym w pkt 4-6,  

3) komunalne odpady zielone i inne biodegradowalne, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony, 

6) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz 

zużyte baterie i akumulatory, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 4, 5 i 6, 

należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

§ 4 

1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie 

następujących gmin członków Związku Międzygminnego: Borów, Ciepłowody, 

Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, stosować 

należy: 

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej innej niż określonej  

w pkt 2) - pojemniki o pojemności co najmniej 0,06m
3 

(tj. 0,06m
3 

 lub 0,12m
3  

lub 0,24m
3
 lub 1,1m

3
) wykonane z tworzywa sztucznego dostosowanego swoją 

grubością do ilości i rodzaju odpadów, 

2) w zabudowie wielorodzinnej (liczącej nie mniej niż 8 lokali lub gospodarstw 

domowych) pojemniki o pojemności co najmniej 0,24m
3
  wykonane z tworzywa 

sztucznego, lub   kontenery o pojemności co najmniej 1,1 m3 
 
(tj. 1,1 m3, 7m

3  

lub 10m
3 
lub 11m

3
),  

3) w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach przy wykonywaniu obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów (np. sezonowe koszenie trawy, zbiórka liści itp.) 

– w sytuacji gdy odpady nie mieszczą się w pojemnikach - do zbierania odpadów 

komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone 

worki.  

2. Do wyposażenia nieruchomości zarówno w pojemniki jak i worki do zbiórki oraz 

odbioru odpadów zobowiązani są właściciele nieruchomości.   

3. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów 

określonych w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 powinny być utrzymane w kolorze: 
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1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła, 

2) szarym w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, metali  

i opakowań wielomateriałowych oraz popiołów i pozostałych suchych zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych 

odpadów zielonych i innych biodegradowalnych. 

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 

opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym 

pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 

oraz zabudowie wielorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD o pojemności 

0,12m
3
  w kolorystyce, o której mowa w ust. 3, oraz 6. 

6. W przypadku nie prowadzenia przez mieszkańca selektywnego zbierania odpadów 

zgodnie z §3 ust. 2 oraz ust. 3 powyżej pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów nie zebranych w sposób selektywny (zmieszanych) powinny być utrzymane 

w kolorze czarnym.  

7. Na pojemnikach,  o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu na tle 

o powierzchni o wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm, odpowiadającym 

kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 3, widoczny napis: 

1) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 1, 

2) „PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE,  METAL, POPIOŁY ORAZ POZOSTAŁE SUCHE 

ZMIESZANE”– w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 2, 

3) „ODPADY ZIELONE  i INNE BIODEGRADOWALNE” - w przypadku 

pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt. 3. 

a w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańca selektywnego zbierania odpadów 

zgodnie z § 3 ust. 2 oraz ust. 3, dla pojemnika  określonego w ust. 6 napis: 

„ZMIESZANE”  

8. W okresie do 31 grudnia  2020 r.  roku dopuszcza się stosowanie pojemników  

w kolorach oraz z tworzywa innego niż wskazane w ust. 3, pod warunkiem oznaczenia 

ich zgodnie z ust. 7, a także dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

dopuszcza się stosowanie innych wielkości pojemników niż określone w § 4 ust. 1, 

przy czym ich pojemność musi spełniać wymogi określone w § 4 ust. 10 – 13.  

9. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych (tj. odpadów o których mowa w ust. 6 

oraz odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1- 3):  

1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym obejmującym więcej niż 

siedem lokali, na której powstają odpady komunalne, następuje w pojemnikach,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym obejmującym nie więcej 

niż siedem lokali, na której powstają odpady komunalne, następuje  
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w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych  

(tj. odpadów o których mowa w ust. 6 powinny być dostosowane do indywidualnych 

potrzeb właściciela, jednakże opróżniane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie  

i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) 0,04m
3
 na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) 0,001 m
3
  na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej  

i placówek oświatowych, 

3) 0,015 m
3
 na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak  

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

4) 0,005 m
3
 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

5) 0,12 m
3
 dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc 

konsumpcyjnych, 

6) 0,06 m
3
 na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  

i produkcyjnych, 

7) 0,01 m
3
 na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 

nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 0,03 m
3
 na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od  

1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 0,003 m
3
 poza tym okresem, 

9) 0,003 m
3
 na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy. 

11. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów ze szkła, opróżniane 

nie rzadziej niż raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co 

najmniej: 

1) 0,008 m
3
 na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, 

2) 0,00025 m
3
 na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej 

i placówek oświatowych, 

3) 0,004 m
3
  na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

4) 0,001 m
3
 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

5) 0,015 m
3
 dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc 

konsumpcyjnych, 

6) 0,015 m
3
  na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych 

i produkcyjnych, 
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7) 0,003 m
3 

na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 

nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 0,008 m
3
 na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od  

1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 0,001 m
3
 poza tym okresem, 

9) 0,001 m
3
na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy.  

12. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów zielonych i innych 

biodegradowalnych (określonych w § 3 ust. 2 pkt 3) opróżniane: 

w miesiącach maj-październik nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

w miesiącach listopad-kwiecień nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,  

powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej: 

 

1) 0,02 m
3
 na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) 0,001 m
3
 na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej  

i placówek oświatowych, 

3) 0,002 m
3 

na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak  

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

4) 0,001 m
3
 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

5) 0,04 m
3
 dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc 

konsumpcyjnych, 

6) 0,012 m
3 

na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  

i produkcyjnych, 

7) 0,002 m
3
 na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 

nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 0,003 m
3 

na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 

kwietnia do 30 listopada każdego roku i 0,001 m
3
 poza tym okresem, 

9) 0,001 m
3
 na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy.  

13. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych określonych w § 3 ust. 2 

pkt 2)  powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże 

opróżniane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie i powinny mieć łączną pojemność 

odpowiadającą co najmniej: 

1) 0,03 m
3
 na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) 0,001 m
3
 na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej  

i placówek oświatowych, 

3) 0,012 m
3
 na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak  

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 
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4) 0,004 m
3
 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
 na jeden lokal, 

5) 0,045 m
3
 dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc 

konsumpcyjnych, 

6) 0,045 m
3
 na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  

i produkcyjnych, 

7) 0,008 m
3
 na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 

nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 0,025 m
3
 na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od  

1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 0,001 m
3
 poza tym okresem, 

9) 0,002 m
3
 na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy.  

Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 10-13 

pkt 4, dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na 

zewnątrz lokalu. 

 

 

§ 5 

1. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu 

umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa  

w ust. 1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed 

posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru. 

3. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm 

umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym 

przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych. 

 

 

§ 6 

1. Utrzymywanie pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, co jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, 

powinno być dokonywane poprzez: 

1) umieszczanie w pojemnikach i workach o określonych kolorach lub oznaczeniach 

wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych, 

2) zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku, 

3) gromadzenie odpadów w pojemniku i worku w ilości niepowodującej jego 

przeciążania oraz zabezpieczenia worków przed możliwością ich rozerwania przez 

zwierzęta, 

4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób 

zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 
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Rozdział 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 7 

1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości 

winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów. 

2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określona jest poniżej: 

1) w przypadku nieruchomości niezamieszkanych przez mieszkańców,  na których 

powstają odpady komunalne, ustala się pozbywanie tych odpadów  

z częstotliwością: 

a) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły 

oraz pozostałe odpady niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym 

biodegradowalnym lub odpadem wskazanym w § 3 ust. 2  pkt 4-6 nie rzadziej 

niż 1 raz na dwa tygodnie, 

b) szkło nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

c) odpady zielone i inne biodegradowalne: 

w miesiącach maj-październik – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

w miesiącach listopad- kwiecień – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

 

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych bez rozróżnienia dla użytków rolnych 

ustala się pozbywanie komunalnych odpadów z częstotliwością: 

a) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne popioły 

oraz pozostałe odpady niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym 

biodegradowalnym lub odpadem wskazanym w § 3 ust. 2  pkt 4-6, nie rzadziej 

niż 1 raz na dwa tygodnie, 

b) szkło nie rzadziej 1 raz w miesiącu, 

c) odpady zielone i inne biodegradowalne: 

w miesiącach maj-październik – nie rzadziej niż 1 raz tydzień, 

w miesiącach listopad- kwiecień – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

 

3) w przypadku zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zarówno 

dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz niezamieszkałych 

częstotliwość odbioru odpadów będzie wynosiła nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie.  

4) w przypadku pozostałych odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego,  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

przeterminowanych leków i chemikaliów i innych substancji  oraz zużytych baterii 

i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych - za każdym razem w 

przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu komunalnego przewiduje się 

obowiązek ich złożenia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy czym 

dwukrotnie w ciągu roku przewiduje się akcję zbierania zużytego sprzętu 
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elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych bezpośrednio od 

mieszkańców. O datach prowadzenia ww. akcji, mieszkańcy zostaną 

poinformowani poprzez odpowiednie ogłoszenia na stronie internetowej  Związku 

Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminach.   

5) Zdawanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych powinno być ewidencjonowane poprzez ważenie oraz po 

okazaniu dokumentu tożsamości przez właściciela nieruchomości lub osobę zdającą 

odpady w imieniu właściciela nieruchomości.    

6) w przypadku odpadów opisanych w §3 ust. 2 przewiduje się także możliwość ich 

złożenia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do: 

 

a) kontenerów hakowych: szkło bezbarwne i kolorowe, papier i makulatura, 

tworzywa sztuczne, złom mieszany, gruz, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

b) pojemników specjalistycznych: bioodpady, przeterminowane leki, baterie, 

chemikalia i substancje niebezpieczne; 

c) wydzielonego boksu: opony. 

 

§ 8 

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości komunalnych 

odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i 

przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do właściwego rejestru działalności 

regulowanej, z którymi Związek Międzygminny podpisał umowę na odbieranie 

odpadów. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się  

z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych w sposób obejmujący: 

1) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła bezbarwnego i kolorowego w jednym 

pojemniku, przy czym szkło należy gromadzić w pojemniku luzem bez użycia 

worków, 

2) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru i tektury, metali, tworzyw 

sztucznych,  opakowań wielomateriałowych, popiołów oraz odpadów komunalnych 

nie ujętych w pozostałych punktach tego ust.  w jednym pojemniku, 

3) gromadzenie i przekazywanie odpadów biodegradowalnych – kuchennych  

i zielonych w jednym pojemniku, 

4) poddanie komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji 

kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może 

to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub 

gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazanie ich w jednym pojemniku, 
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nie zwalania to jednak właściciela z wyposażenia nieruchomości w odpowiedni 

pojemnik lub worki wskazane w § 4 ust. 3 i 5.  

5) wystawienie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego przed nieruchomość (zbiórka chodnikowa),  

w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie na stronie 

internetowej Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty  

w gminach, dwa razy do roku, a poza harmonogramem dostarczenie ich do 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których adres będzie 

dostępny na stronie internetowej Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie 

przyjęty w gminach.   

6) przekazanie odpadów niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków, zużytych 

baterii, pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, 

rozpuszczalników, środków ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, 

wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych 

substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), których adres i godziny przyjęć odpadów będą dostępne  

na stronie internetowej Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty 

w gminach.   

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 9 

W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz 

racjonalizacji procesu segregacji zaleca się: 

1. opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku 

na odpady surowcowe, 

2. redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie opakowań  

z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed 

umieszczeniem w pojemniku na odpady. 

 

§ 10 

W regionie wschodnim gospodarki odpadami komunalnymi obejmującym teren Związku 

Międzygminnego funkcjonuje stacja przeładunkowa położona w miejscowości Wąwolnica 

(gmina Strzelin).  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 2123


		2014-04-25T15:19:48+0000
	Polska
	Matylda Furmanek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




