
 

 

UCHWAŁA NR XXII/144/2020 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Niechlów 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/189/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Niechlów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3804),  

§ 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1 Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i z nieruchomości niezamieszkałych:  

1. Odpady zmieszane: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) niezamieszkałe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Odpady segregowane: 

1) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami, szkło, opakowania szklane  

oraz tworzywa sztuczne, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu; 

2) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w zabudowie 

jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w której odpady będą zbierane w taki sam sposób  

jak w jednorodzinnej, odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz  

na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) odpady niebezpieczne odbierane będą co najmniej raz w roku; 

4) odpady wielkogabarytowe, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony odbierane będą 

dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.”. 
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§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXI/140/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 

30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Niechlów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Niechlów: 

S. Galant 
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