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UCHWAŁA NR XXII.182.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia 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
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, uchwala się, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące
odpady powstałe na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,
2) odpady zbierane w sposób selektywny:
a) papier i tektura, tworzywo sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, bioodpady - w każdej ilości,
b) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady zielone, odpady niebezpieczne, odpady powstające
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek będą
przyjmowane przez PSZOK w każdej ilości,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 400 kg raz na dwa lata
kalendarzowe,
d) zużyte opony będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 5 sztuk w roku kalendarzowym,
e) odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 400 kg raz na dwa lata
kalendarzowe.
§ 2. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady - raz na dwa tygodnie,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne
i kolorowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu,
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:
a) zmieszane odpady komunalne raz na tydzień,
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b) bioodpady od kwietnia do października - raz na tydzień oraz od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
c) selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywo sztuczne i metale: raz na tydzień, papier i tektura - raz
na dwa tygodnie, szkło bezbarwne i kolorowe - raz w miesiącu.
§ 3. Sposób i zakres świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów określa Regulaminu
korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
właściciele nieruchomości powinni zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić: osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra,
telefonicznie pod numer telefonu: 71 3992239, pocztą elektroniczną na adres ratusz@twardogora.pl
lub tradycyjną korespondencją listowną na adres: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416
Twardogóra.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje harmonogram wywozu odpadów do publicznej
wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń każdego sołectwa;
2) umieszczenie na stronie internetowej: www.twardogora.pl. oraz www.zgk.twardogora.pl.
2. Harmonogramy zawierają następujące informacje:
1) terminy odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych miejscowości;
2) terminy odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru oraz zebranych łącznie odpadów z tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu z poszczególnych miejscowości;.
3) lokalizację, terminy i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII.193.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia 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.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem od 01 czerwca 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Kowalski

