
UCHWAŁA NR XV/60/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza – Oława.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) art. 4 ust. 1 ustawy dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława uchwala, 
co następuje:

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie następujących gmin 
członków Związku Międzygminnego Ślęza – Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto 
Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na 
nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława - w każdej ilości,

3) odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, popiołów oraz pozostałe odpady zmieszane 
zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława – w każdej ilości,

4) odpady zielone i inne biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne), zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława – 
w każdej ilości,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Międzygminnego Ślęza-Oława - w każdej ilości.

§ 2. Odbiór odpadów posegregowanych niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, następuje w zamian za uiszczoną 
opłatę, według stawki określonej dla odpadów zebranych w sposób nieselektywny.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 2124



§ 3. Komunalne odpady zmieszane (nie zebrane w sposób selektywny), w zamian za uiszczoną opłatę, 
odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie.

§ 4. W zakresie odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny ustala się następujące częstotliwości:

1. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz 
niezamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych i popioły oraz 
pozostałe odpady suche zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej 
jak i niezamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zielone i inne biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne), od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz niezamieszkałych w miesiącach maj-październik odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na 
tydzień, w miesiącach listopad- kwiecień – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

§ 5. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, w terminach 
ogłoszonych na stronie internetowej Związku Międzygminnego Ślęza – Oława oraz w sposób ogólnie przyjęty 
w gminach.

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję 
przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych.

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub 
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają 
odbiorowi.

§ 6. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3-5, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez przedsiębiorcę, z którym Związek Międzygminny Ślęza-Oława zawarł umowę na odbiór odpadów oraz 
który udostępniony będzie właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 7. 1. Do PSZOK można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1) zielone i ogrodowe biodegradowalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane lekarstwa,

11) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

12) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w dniach i godzinach ich otwarcia, o których 
informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku Międzygminnego Ślęza – Oława oraz 
w sposób ogólnie przyjęty w gminach.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
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§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr X/40/2013 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława.

Przewodniczący Zgromadzenia:
J. Bajtek
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