
 

 

UCHWAŁA NR XXX/179/2017 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia 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,  art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Rada Gminy Walim uchwala,  

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Walim oraz zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

przez właściciela nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów - w każdej ilości, 

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób 

selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Walim - w każdej 

ilości, 

3) odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory zebrane w sposób selektywny 

określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim - w każdej ilości, 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w każdej ilości. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, o której mowa w § 2  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także koszy 

ulicznych: 

1) odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu 

nieruchomości ma zagwarantować nie przepełnianie się pojemników, 

2) odpady wymienione w § 2.1. pkt 2 tj. zbierane selektywnie w systemie zbiorczym i indywidualnym 

z podziałem na frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników, 
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3) odpady wymienione w § 2.1. pkt 3 i 4 będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą dodatkowo 

odbierane w systemie akcyjnym co najmniej 2 razy w ciągu roku z kontenerów usytuowanych na terenie gminy 

według ustalonego harmonogramu. Termin zbiórki ogłaszany będzie każdorazowo przed akcją w sposób 

zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim 

www.walim.pl  . 

3. Odpady komunalne wymienione w § 2.1. pkt 3-4, przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

4. Informacje dotyczące lokalizacji oraz dni i godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.walim.pl   oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

5. Dostarczenie odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się  

we własnym zakresie na koszt właściciela nieruchomości. 

6. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady jeżeli  

ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego. 

7. Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. 

Odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone z innymi odpadami. 

8. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyłączeniem 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

9. Wprowadza się Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

wyposaży nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 

§ 5. Odpady selektywnie zebrane w ogólnodostępnych pojemnikach umieszczane są w pojemnikach 

dostarczonych i utrzymywanych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez 

podmiot świadczący usługę odbierania odpadów komunalnych. 

§ 6. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie do następnego dnia roboczego po wystąpieniu 

nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: osobiście, telefonicznie, pisemnie na adres Urzędu 

Gminy Walim pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@walim.pl. 

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami przekazywane 

będą uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Walim: 

1) Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Walim z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego 

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

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Z. Bodurka
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/2017 

Rady Gminy Walim 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 
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