UCHWAŁA NR XXV/76/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2012 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 w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczawno-Zdrój i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 60 l
b) po jednym worku 120 l z folii LDPE i HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny.
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l
b) po jednym worku 120 l z folii LDPE i HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny.
3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 6 i więcej osób:
a) dwa pojemniki o pojemności 120 l
b) po dwa worki 120 l z folii LDPE i HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny.
4) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o objętości 120 l w zależności od liczby
osób zamieszkujących dany budynek:
a) do 5 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) od 6 do 10 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,
c) od 11 do 20 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l,
d) od 21 do 35 osób – dwa pojemniki o pojemności 1100 l,
e) powyżej 35 osób – 3 pojemniki o pojemności 1100 l,
§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i makulatura, szkło białe i kolorowe, opakowania
wielomateriałowe w tym tworzywa sztuczne oraz metal odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
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3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie:
papieru i makulatury, szkła białego i kolorowego, opakowań wielomateriałowych w tym tworzyw
sztucznych, metali oraz odpadów ulegających biodegradacji dostarczany będzie mieszkańcom co pół roku
przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Szczawnie –Zdroju oraz dostępny w Urzędzie Miejskim.
§ 4. 1. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji gromadzonych w workach z folii LDPE lub HDPE będzie prowadzony według potrzeb,
natomiast z pojemników nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą z terenu nieruchomości zgodnie
z harmonogramem. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju.
3. Odbiór odpadów z koszy ulicznych będzie prowadzony nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
4. Odbiór odpadów komunalnych z cmentarza będzie prowadzony na zgłoszenie zarządzającego nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 5. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli
nieruchomości odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące następujące frakcje:
1) papier i makulaturę,
2) opakowania wielomateriałowe w tym z tworzyw sztucznych,
3) szkło z podziałem na białe i kolorowe,
4) metal,
5) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony,
9) chemikalia,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg miesięcznie,
11) odpady wielkogabarytowe np. meble w ilości do 50 kg miesięcznie.
2. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki w wyznaczonych aptekach na
terenie gminy.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej limitu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 10 będą
odbierane na zlecenie właściciela nieruchomości przez podmiot uprawniony za dodatkową opłatą na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
§ 6. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać
zebrane w sposób selektywny odpady komunalne określone w § 5. ust 1. w przypadku gdy pozbycie się
tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt .
3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Borkusz
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