UCHWAŁA NR VII/8/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446), § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 101, poz.1610, z 2013 r. poz. 2662, z 2016 r. poz.
2883) oraz art. 6r ust. 3-3d w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dzierżoniowie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Sposób i zakres świadczenia usług przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę obejmuje:
1) odbiór z terenu nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne umieszczonych w odpowiednich pojemnikach, opisanych w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”;
2) odbiór z terenu nieruchomości, w ramach systemu indywidualnego, odpadów komunalnych segregowanych:
papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, umieszczonych
w odpowiednich pojemnikach lub workach, opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”;
3) odbiór z pojemników w systemie zbiorowym (gniazda segregacyjne) odpadów komunalnych segregowanych:
papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, umieszczonych
w odpowiednich pojemnikach, opisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”;
4) odbiór odpadów zielonych w punkcie selektywnego
nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień;

zbierania

odpadów

komunalnych,

w ilości

5) odbiór opadów ulegających biodegradacji innych niż zielone, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) odbiór papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych
i metali w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) odbiór przeterminowanych leków w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zebranych
w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez Związek aptekach;
8) odbiór chemikaliów, w tym: resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wywabiania plam, zbiorników po aerozolach,
pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środków ochrony roślin, opakowań po
chemikaliach oraz innych odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
9) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
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10) odbiór zużytych baterii i akumulatorów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
zużytych baterii zbieranych w oznaczonych pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej;
11) odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień;
12) odbiór zużytych opon, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej
jednorazowo 5 sztuk;
13) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień;
14) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zbieranego i wystawionego w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
w wyznaczonych dniach wg ustalonego harmonogramu;
15) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
16) wyposażenie nieruchomości, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w systemie
indywidualnym, w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 3. 1. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne odbiera
się z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w obszarach zabudowy
jednorodzinnej odbierane będą raz w tygodniu;
2) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w obszarach zabudowanych
nieruchomościami wielolokalowymi odbierane będą co najmniej raz w tygodniu;
3) odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe, opakowania ze szkła, zbierane w systemie indywidualnym odbierane będą raz w miesiącu;
4) odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe, zbierane w pojemnikach w systemie zbiorowym (gniazda segregacyjne),
odbierane będą po wypełnieniu pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
z nieruchomości nie rzadziej niż raz w roku.
2. Harmonogram odbioru będzie udostępniony na stronie internetowej Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, w biurze „ZGPD-7”, na stronach internetowych oraz siedzibach gmin
członkowskich związku.
§ 4. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości
odbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujące odpady: odpady zielone,
odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia i odpady komunalne niebezpieczne, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła,
opakowania wielomateriałowe i metale, na zasadach:
1) punkty czynne będą co najmniej w każdą środę od godziny 11:00 do godziny 19:00 oraz w każdą sobotę od
godziny 8:00 do godziny 16:00,
2) przekazywane odpady muszą być posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady
musi umieścić odpady w miejscu lub w pojemniku wskazanym przez podmiot obsługujący punkt.
§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot
prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić
powyższy fakt do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” telefonicznie pod numerem tel. 74 831
50 02, elektronicznie e-mail: biuro@zgpd7.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku
Grzegorz Kosowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3-3d w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), oraz § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, Zgromadzenie Związku zobowiązane jest do określenia, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, 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, w szczególności ilość
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot prowadzący punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W myśl art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 87) z dniem
31 lipca 2016 r. tracą moc uchwały będące aktami prawa miejscowego, wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n,
art. 6r ust. 3 i 4 ustawy. W związku z powyższym dostosowania do nowelizacji wymagają akty prawa miejscowego
regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku. Projekt uchwały szczegółowo określa
usługi, które będą świadczone przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczonej przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z zapisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku od właścicieli nieruchomości będą odbierane
odpady komunalne zbierane selektywnie w podziale na 15 frakcji. Z terenu posesji odbierane będą, z określoną
w uchwale częstotliwością i zgodnie z harmonogramem, zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące
odpady komunalne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwach
domowych, które mieszkańcy zobowiązani są zbierać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Gmin, w sposób selektywny, mogą być bezpłatnie przekazywane do punktów selektywnego
zbierania odpadów. W tym przypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty dostarczenia tych odpadów do
punktu. Ponadto zużyte baterie mieszkańcy mogą zostawić w oznaczonych pojemnikach ustawionych w budynkach
użyteczności publicznej. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, które zastaną wystawione/zebrane w miejscu
służącym do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wyznaczonych dniach, wg ustalonego
harmonogramu będą odebrane bezpośrednio z terenu posesji przez przedsiębiorcę wykonującego usługę.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
uwzględniając postanowienia przyjęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dzierżoniowie
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