Projekt
z dnia 4 grudnia 2012 r Druk Nr XXXI/..../2012/a

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie szczegółowego 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153,
poz.1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149,
poz.887; z 2012, poz. 567) oraz 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), Rada Miasta Bolesławiec 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 uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, gromadzonymi w pojemnikach, o których mowa w § 6 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, odbierane będą:
1) komunalne odpady niesegregowane – w każdej ilości,
2) komunalne odpady segregowane, tj.: szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal,
tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, zużyte opony, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton) w każdej ilości.
§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w następujący sposób:
1) odpady komunalne niesegregowane odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
c) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie
rzadziej niż jeden raz na tydzień z wyłączeniem targowisk, gdzie odpady odbierane są nie rzadziej
niż dwa razy na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są
zbierane,
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2) odpady gromadzone selektywnie: tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura,
metale, opakowania wielomateriałowe odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe − w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości.
§ 4. 1. Tworzy się Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta
Bolesławiec, prowadzony przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach
określonych w umowie.
2. W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane
poszczególne frakcje odpadów komunalnych, a w szczególności: szkło, papier i tektura, opakowania
wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, zużyte opony, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła,
beton).
3. W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów
zmieszanych.
4. Przeterminowane leki można dodatkowo przekazywać do
rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Bolesławiec.

specjalnych

pojemników

5. Zużyte baterie można dodatkowo przekazywać do pojemników ustawionych w siedzibach
miejskich przedszkoli i szkół oraz w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1, 59-700
Bolesławiec.
§ 5. 1. W zabudowie wielorodzinnej, tworzy się Lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, w tym dla:
1) papieru, makulatury oraz opakowań wielomateriałowych – pojemniki w kolorze niebieskim,
2) tworzyw sztucznych i metalu – pojemniki w kolorze żółtym,
3) opakowań ze szkła – pojemniki w kolorze zielonym.
§ 6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są zebrane
w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Bolesławiec.
§ 7. Odpady gromadzone obok pojemników, a także umieszczane w pojemnikach niespełniających
wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec,
nie będą odbierane.
§ 8. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dojazd i dostęp do pojemników
pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub wystawić pojemniki przed wejściem
na teren nieruchomości w sposób umożliwiający ich opróżnianie.
§ 9. Informacje w zakresie:
1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
2) miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów,
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3) adresów Lokalnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ogłaszane są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. SM/SM
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Uzasadnienie
Ustawodawca w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobowiązał radę miasta do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
szczegółowy sposób i zakres 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.
Uchwała ta określa ilość odpadów komunalnych odbieranych przez gminę od właściciela
nieruchomości, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposób
funkcjonowania Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zakres świadczonych usług przez Gminę Miejską Bolesławiec został tak zaplanowany, aby środki
uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny
przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla
mieszkańców.
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