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UCHWAŁA NR XV/70/20
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
z dnia 5 listopada 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.), 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
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo państwowych
powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych,
Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tzw. nieruchomości mieszanych, odbywa się we
wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do soboty
w godz. od 6.00 do 22.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.
2. Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Centralny PSZOK) zlokalizowany
przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 15.00.
Rozdział 2.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bezpośrednio z tych nieruchomości odbiera się każdą ilość następujących frakcji
odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) bioodpady - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali
posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim wszystkich wytworzonych
na nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
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3. Ilość odpadów odbieranych z części niezamieszkanej nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, uzależniona jest od zadeklarowanej przez właściciela tej nieruchomości liczby i pojemności
pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość.
4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie,
2) w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu.
5. Bioodpady odbierane są z następującą częstotliwością:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu,
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – raz na 2 tygodnie,
6. Harmonogram odbioru odpadów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Związku,
stronach internetowych gmin członkowskich Związku, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości mieszanych
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać
do osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych każdą ilość następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal,
3) szkło,
4) tekstylia i odzież (w wybranych osiedlowych PSZOK).
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do Centralnego PSZOK, następujące
frakcje odpadów komunalnych:
1) w ilości nieograniczonej:
a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) metal,
e) szkło,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów,
l) odpady niebezpieczne,
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m) odpady tekstyliów i odzieży,
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
o) popiół
2) w ilości ograniczonej:
a) zużyte opony – do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe.
2. Za odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oddane w ilościach powyżej ustalonych limitów, będzie
naliczana opłata zgodna z obowiązującą uchwałą w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
3. Transport odpadów do Centralnego PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie
i na własny koszt.
§ 5. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczyć do wskazanego miejsca w ramach
akcyjnej zbiórki odpadów, tzw. „wystawki” każdą ilość następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Akcyjna zbiórka odpadów tzw. „wystawka” , o której mowa w ust. 1 prowadzona jest nie rzadziej
niż jeden raz w roku w każdej miejscowości z terenu Związku.
3. Harmonogram prowadzenia akcyjnej zbiórki odpadów tzw. „wystawki” podaje się do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Związku, stronach internetowych gmin członkowskich Związku,
na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 14 dni przed
terminem akcji.
§ 6. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą przekazać przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw domowych do przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemników,
znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych przez Związek. Wykaz aptek
i placówek służby zdrowia podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 3.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot prowadzący Centralny PSZOK
§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
lub podmiot prowadzący Centralny PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego telefonicznie pod numerem 76 840 14 95, elektronicznie na adres e-mail:
odpady@zgzm.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100
Polkowice.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
1) dane właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie – w przypadku zgłoszenia dotyczącego działań
przedsiębiorcy odbierającego odpady;
3) krótki opis zdarzenia;
4) dane osoby zgłaszającej.
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§ 8. Traci moc uchwała nr XII/55/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia
9 kwietnia 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 (Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2020 r. poz. 2651 ze zm.).
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
Zdzisław Synowiec

