
 

 

UCHWAŁA NR XII/104/19 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d 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 uchwale nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 5454) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości: 

a) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych w Regulaminie; 

b) odpady komunalne zebrane selektywnie, tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popiół i żużel z palenisk domowych 

zebrane w workach określonych w Regulaminie; 

c) choinki zebrane w miejscach wyznaczonych w harmonogramie  ogłoszonym przez gminę.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Nieruchomości objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  

są wyposażane w odpowiednie pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych 

w sposób selektywny lub zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, zgodnie z zadeklarowanym 

przez właściciela nieruchomości sposobem zbierania odpadów. 

2. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nieruchomość objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

wyposażana: 

a) pojemnik do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych; 
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b) pojemnik do zbiórki pozostałych odpadów opakowaniowych tj. tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych; 

c) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu papier i makulatura, tworzywa 

sztuczne (butelki PET), szkło białe i kolorowe, a także worki do zbiórki odpadów zielonych 

oraz do zbiórki popiołu i żużli paleniskowych. 

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu papier i makulatura, tworzywa 

sztuczne (butelki PET), szkło białe i kolorowe zapewnia na własny koszt właściciel nieruchomości. 

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia  

się utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie: 

1) sanitarnym - w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz pozostałych odpadów opakowaniowych ustawionych na terenie 

nieruchomości oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów usytuowanych  

w tzw. „gniazdach”- 3 razy w sezonie tj. 1 raz w okresie kwiecień-maj, 1 raz w okresie lipiec -

sierpień, 1 raz w okresie wrzesień -październik w miejscu ich usytuowania przy użyciu urządzenia 

myjącego z zamkniętym systemem obiegu wody, 

2) technicznym.”; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

Rodzaj odpadu Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna 

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 na dwa tygodnie 

Odpady zielone  

 w okresie od 1 kwietnia do 

30 października 

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie 

Popiół i żużel z palenisk domowych 

w okresie od 1 października do 

30 kwietnia  

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

2. Przeterminowane leki wytworzone przez mieszkańców odbierane są z pojemników 

rozmieszczonych w aptekach na terenie Wałbrzycha  nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące zgodnie 

z harmonogramem odbioru podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu i/lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są w dniu odbioru 

odpadów komunalnych, udostępnić pojemniki/worki poprzez ich wystawienie w miejscu widocznym 

i łatwo dostępnym przed wejściem na teren nieruchomości przed realizacją usługi. Dopuszcza  

się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemników przed nieruchomością w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym. 

2. W zabudowie jednorodzinnej, w przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana  

jest altana śmietnikowa z bezpośrednim i udostępnionym w dniu odbioru odpadów wejściem od strony 

ulicy, odbiór odpadów odbywać się będzie z tej altany. 
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3. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są w dniu odbioru odpadów 

komunalnych umożliwić swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, w celu opróżniania 

pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków, bądź pojazdów. 

4. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w celu realizacji usługi odbierania 

odpadów komunalnych mogą udostępnić podmiotowi uprawnionemu klucze, kody lub piloty do bram. 

5. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne na stronach Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu- www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu  oraz podmiotu uprawnionego. 

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone 

w harmonogramie odbioru.”; 

5) w § 6 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji. 

12. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do: 

1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady, 

2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu 

pojemnikach lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK. W przypadku 

odpadów zielonych, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został 

dostarczony do PSZOK, 

3) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający  

na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu, 

4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa 

dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.”. 

6. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zaistnienia niewłaściwego świadczenia usługi”. 

§ 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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