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UCHWAŁA NR XXIII/268/2020
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 28 października 2020 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. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bolesławcu, Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane są w każdej ilości następujące odpady:
1) papier;
2) szkło;
3) metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5) odpady pozostałe po segregacji.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są przez punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w każdej ilości, następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) szkło;
3) metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5) budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez
właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych;
6) odpady niekwalifikujące 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;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
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8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) tekstylia i odzież;
12) zużyte opony;
13) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne.
3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe wyposażane będą w pojemniki na odpady pozostałe po segregacji oraz bioodpady.
4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe,
w zabudowie jednorodzinnej - wyposażane będą w worki służące do zbierania odpadów papieru; szkła, metalu
i tworzyw sztucznych.
§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący
sposób:
1) odpady pozostałe po segregacji, odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
2) gromadzony selektywnie papier, szkło, odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w miesiącach VI-VIII nie rzadziej
niż cztery razy w miesiącu;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
3) gromadzone selektywnie metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w miesiącach VI-VIII nie rzadziej
niż cztery razy w miesiącu;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
4) gromadzone selektywnie bioodpady, odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w tygodniu w miesiącach IV-XI i nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu w miesiącach I-III i XII;
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w miesiącach IV-XI i nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu w miesiącach I-III i XII;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania lub należy
przekazywać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania lub należy
przekazywać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 4. Czynności związane z utrzymywaniem pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, będą podejmowane przynajmniej
raz w roku, na nieruchomościach objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów
komunalnych.
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§ 5. 1. Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się wysegregowane, poszczególne frakcje
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2.
3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje się odpadów pozostałych
po segregacji.
§ 6. 1. Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonują publiczne, ogólnodostępne, udostępnione przez miasto,
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są do zbierania komunalnych odpadów segregowanych,
z tego: w kolorze niebieskim na papier, w kolorze zielonym na szkło, w kolorze żółtym metal i tworzywa
sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w Urzędzie Miasta Bolesławiec osobiście, pisemnie,
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 9. Traci moc uchwała nr XL/400/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 poz. 4407).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
Józef Pokładek

