
 

 

UCHWAŁA NR XII/103/19 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2015 r. poz. 5452) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)”; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W granicach Gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają 

następujące kategorie odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło białe i szkło kolorowe; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady zielone; 

7) przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

12) zużyte opony; 

13) popiół i żużel z palenisk domowych.”; 
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3) w § 8 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów -informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać 

oraz ewentualnie których umieszczanie jest zakazane.”; 

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony; 

2) pozostałe odpady opakowaniowe tj. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy 

umieszczać w pojemnikach do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych, spełniających 

wymagania regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot uprawniony; 

3) odpady komunalne segregowane typu papier i makulatura, tworzywa sztuczne (butelki PET), szkło 

białe i kolorowe oraz odpady zielone należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach  

do zbierania odpadów segregowanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, lub 

należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

4) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub należy przekazywać do punktów 

selektywnego zbierania odpadów; 

5) chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.) lub zbierać do specjalnych pojemników ulokowanych 

w placówkach oświatowych w siedzibie Urzędu Miejskiego i jednostkach podległych; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, 

na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania 

odpadów budowlanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

10) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

11) odpady zielone w pierwszej kolejności należy zagospodarowywać we własnym zakresie  

w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeżeli nie jest to możliwe odpady te należy 

umieszczać w workach koloru brązowego, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot,  

lub należy odpady te przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

12) odpady z odzieży i tekstyliów należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odzieży używanej  

lub należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów; 

13) popiół i żużel z palenisk domowych należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru szarego 

do zbierania popiołu i żużli z palenisk domowych, z których to pojemników  lub worków zostanie 

odebrany przez podmiot uprawniony;”; 
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5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości: 

 

Rodzaj odpadu  Częstotliwość odbioru 

odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do 

zalegania odpadów i  przepełnienia pojemników, w których są 

zbierane; 

pozostałe odpady opakowaniowe nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do 

zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są 

zbierane; 

segregowane odpady komunalne typu papier 

i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne 

(butelki PET) 

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do 

zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są 

zbierane; 

przeterminowane leki i chemikalia według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

chemikalia i opakowania po chemikaliach według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

zużyte baterie i akumulatory według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 

systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później 

jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i  

modernizacyjnych; 

zużyte opony według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

odpady wielkogabarytowe według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

odpady zielone według potrzeb właścicieli nieruchomości i/lub według 

ustalonego harmonogramu:                                                                         

a) odbierane przez podmiot uprawniony w okresie od 1 kwietnia 

do 30 listopada                                                                                

- w zabudowie jednorodzinnej- nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie                                                                                      

- w zabudowie wielorodzinnej- nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;                                                                             

b) przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów - 

według potrzeb właścicieli nieruchomości przez cały rok; 

odpady z odzieży i tekstyliów według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

popiół i żużel z palenisk domowych według ustalonego harmonogramu odbierane przez podmiot 

uprawniony w okresie od 1 października do 30 kwietnia 

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

odpady z koszy ulicznych ustawionych na 

terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego 

nie rzadziej niż 1  raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia koszy; 

„. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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