
 

 

UCHWAŁA NR XVII/132/20 

RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

w sprawie sposobu i zakresu 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 gminy Warta Bolesławiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, realizowana będzie na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczaną opłatę, o której mowa w § 1, odbierane będą bezpośrednio  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujące frakcje 

odpadów: 

1) papier, 

2) metale i tworzywa sztuczne, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) bioodpady, 

6) popioły, 

7) zmieszane (pozostałości po segregacji) odpady komunalne. 

§ 3. Ustala się, że: 

1) od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 2, 
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2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z opracowanym 

szczegółowym harmonogramem dla poszczególnych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka ogłaszanym 

na stronie BIP Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka, traktowane będą  

jako odpady zmieszane. 

§ 5. Określa się  częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi: 

a) papier - raz na trzy miesiące, 

b) metale i tworzywa sztuczne: raz na miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia - dwa razy na miesiąc, 

c) szkło - raz na trzy miesiące, 

d) bioodpady - raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, 

e) popioły - raz na dwa miesiące, a w okresie od maja do września - raz na trzy miesiące, 

f) zmieszane (pozostałości po segregacji) odpady komunalne - raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia  

do października - raz na dwa tygodnie, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy na rok, 

2) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:  

a) papier - raz na miesiąc, 

b) metale i tworzywa sztuczne: raz na miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy na miesiąc, 

c) szkło - raz na dwa miesiące, 

d) bioodpady - raz na tydzień, 

e) popioły - raz na miesiąc, a w okresie od maja do września - raz na dwa miesiące, 

f) zmieszane (pozostałości po segregacji) odpady komunalne - raz na tydzień, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy na rok. 

§ 6. 1. Podmiot uprawniony organizuje, utrzymuje i prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

2. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje się selektywnie zebrane 

odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, wymienione w § 2 ust. 1 Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka, określonego odrębną uchwałą w każdej 

ilości z zastrzeżeniem: 

a) zużyte opony przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości w liczbie do 4 sztuk rocznie, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości w ilości do 200 kg rocznie. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia właściciel 

nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 7. Na stronie internetowej gminy Warta Bolesławiecka ogłaszane są informacje dotyczące: 

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

2) harmonogramu odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, 

3) miejsca i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów, 

4) informację o dodatkowych punktach zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii. 
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§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym 

podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić  

do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka osobiście, telefonicznie, pisemnie  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego 

przedmiotem reklamacji. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 11. Traci moc uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie 

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

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.  

Wiceprzewodniczący Rady: 

K. Boluk 
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