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UCHWAŁA NR XXV/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.), po zaopiniowaniu
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Rada Miejska w Wołowie 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. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. Bezpośrednio z terenu nieruchomości położonych na terenach miasta Wołowa:
1) zmieszane odpady komunalne – w ilości zgodnej z zadeklarowaną liczbą i pojemnością pojemników.
2. Bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenach wiejskich Gminy Wołów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zbierane w sposób selektywny w workach:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
3. Z gniazd zlokalizowanych w ogólnodostępnych miejscach na miejskich terenach użyteczności
publicznej:
1) odpady zbierane w sposób selektywny w pojemnikach:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) odzież i tekstylia,
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne zbieranie w sposób selektywny w workach.
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4. Z gniazd zlokalizowanych w ogólnodostępnych miejscach na wiejskich terenach użyteczności
publicznej:
1) odpady zbierane w sposób selektywny w pojemnikach:
a) szkło,
b) odzież i tekstylia.
5. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) papier i tektura i opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
3) szkło i opakowania ze szkła,
4) odzież i tekstylia,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) baterie i akumulatory,
7) leki i chemikalia,
8) odpady zielone – w ilości do 100 kg rocznie,
9) odpady wielkogabarytowe – w ilości do 100 kg rocznie;
10) zużyte opony – w liczbie do 5 szt. rocznie,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się inne niż niebezpieczne frakcje odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (ze względu na charakter, ilość
i pochodzenie z gospodarstw domowych), powstających w wyniku remontów wykonywanych samodzielnie
przez właścicieli nieruchomości, których przeprowadzenie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na
budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z późn. zm.) – w ilości do 100 kg rocznie,
12) inne odpady komunalne.
§ 3. Ustala się, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego dla:
1) zmieszanych odpadów komunalnych:
a) z terenu miasta Wołowa – minimum raz w tygodniu,
b) z terenów wiejskich Gminy Wołów – minimum raz na dwa tygodnie;
2) odpadów selektywnie zbieranych wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 (innych niż
bioodpady stanowiące odpady komunalne ) – minimum raz w miesiącu;
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne , w okresie od 1 kwietnia do 30 września – minimum raz
w tygodniu, w okresie od 1 października do 31 marca – minimum raz w miesiącu;
4) pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
§ 4. 1. Na terenie Gminy funkcjonują w formie gniazd, w ogólnodostępnych miejscach na terenach
użyteczności publicznej, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wymienionych w § 2
ust. 3 i 4, zorganizowane przez Gminę i podmiot uprawniony, wyłoniony na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, na zasadach określonych w umowie.
2. Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi podmiot uprawniony, wyłoniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
na zasadach określonych w umowie, udostępnia:
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1) worki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, w liczbie 1 szt.
worka przeznaczonego do zbierania poszczególnej frakcji odpadów na nieruchomość w miejsce
zapełnionego i odbieranego worka,
2) pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w miejscach użyteczności
publicznej.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają na własny koszt pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
z terenu tych nieruchomości, zgodnie z zadeklarowaną ich liczbą i pojemnością.
§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez podmiot
uprawniony, wyłoniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na zasadach określonych
w umowie.
2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy mogą
przekazywać odpady o określonych w § 2 ust. 5 rodzajach i ilościach.
3. Odpady komunalne w ilości przekraczającej ilości określone w § 2 ust. 5 pkt 8-11 odbierane będą na
zasadzie świadczenia usług dodatkowych, uregulowanych odrębną uchwałą.
4. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewniają
mieszkańcy Gminy we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Odpady przeterminowanych leków można (oprócz przekazywania do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych) umieszczać, w sposób ciągły, w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Wołów.
§ 6. Na stronie internetowej Gminy Wołów wskazane są:
1) adres, dni i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
2) harmonogramy odbierania odpadów komunalnych.
§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt, w formie pisemnej,
w Urzędzie Miejskim w Wołowie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
1) dane właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;
3) krótki opis zdarzenia;
4) podpis właściciela nieruchomości.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.
§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie:
J. Dziarski

