
 

 

UCHWAŁA NR 344/VIII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 228/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ziębice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3b, 3c, 3d i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich Rada Miejska w Ziębicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 228/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

 od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ziębice, wprowadza  

się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Ziębice zapewnia: 

1) odbieranie zbieranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych 

z tektury; 

b) metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali; 

c) tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych; 

d) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła; 

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

f) bioodpadów; 

g) odpadów niebezpiecznych; 

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

j) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

k) zużytych baterii i akumulatorów; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Poz. 5166



l) zużytych opon; 

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

n) odpadów tekstyliów i odzieży; 

o) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

p) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - odpadów pozostałych po prawidłowej 

selektywnej zbiórce odpadów oraz odpadów odebranych od właściciela nieruchomości, który 

nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2) wyposażenie nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, które  

na podstawie umowy z Gminą Ziębice dostarcza podmiot uprawniony prowadzący działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.". 

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a - f i lit. p odbierane  

są w każdej ilości bezpośrednio z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz 

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z częstotliwością 

określoną w harmonogramie ustalonym z zachowaniem niżej wymienionych zasad: 

1) odpady z papieru i szkła odbierane będą - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

2) odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą -  

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) bioodpady odbierane będą: 

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem lit. b; 

b) w mieście Ziębice: 

- w okresie od kwietnia do października: nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych 

oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych; 

- w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą: 

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem lit. b; 

b) w mieście Ziębice nie rzadziej niż raz na tydzień.”. 

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, i, l oraz lit. m odbierane 

są w każdej ilości, z zastrzeżeniem ust. 2, bezpośrednio z terenów nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy, w ramach objazdowej zbiórki odpadów organizowanej z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy 

w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.”. 

4. § 5: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a - e oraz lit. g - o zbierane  

są w PSZOK z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a, który świadczy usługi w poniedziałki, środy 

i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Ustala się maksymalną ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jaką 

właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK, która wynosi 600 kg na jednego mieszkańca  

lub właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

w danym roku kalendarzowym.”. 

5. Uchyla się § 6. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

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

dnia 1 stycznia 2022 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach: 

Agata Sobków 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5166


		2021-11-10T11:40:06+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




