
UCHWAŁA NR IV/31/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 1 października 2015 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 1399 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:

§ 1. Uchwała określa:

1) 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) 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. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia należy rozumieć zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 3. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli tych nieruchomości 
odbiera się każdą ilość zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
z następującą częstotliwością:

1) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

§ 4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
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,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metal,

5) szkło,

6) tekstylia i ubrania.

§ 5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do 
centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonego przy ul. Działkowej 
18 w Polkowicach, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,
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2) tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady zielone,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów,

12) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony oraz średnicy do 1,1 m – 
maksymalnie 2 szt. rocznie,

13) tekstylia i ubrania,

14) popiół.

§ 6. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą przekazać 
podmiotowi prowadzącemu mobilną zbiórkę odpadów „Gratowóz” każdą ilość następujących frakcji odpadów 
komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Mobilna zbiórka odpadów „Gratowóz”, o którym mowa w ust. 1 prowadzona jest nie rzadziej niż raz w roku 
w każdej miejscowości z terenu Związku.

3. Harmonogram prowadzenia mobilnej zbiórki odpadów „Gratowóz” podaje się do publicznej wiadomości na 
stronach internetowych Związku, Gmin członkowskich Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy 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, Gmin oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. 1. Ustala się, że na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów, w sytuacji, gdy w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne nie występuje 
więcej niż 25% objętościowo odpadów podlegających selektywnej zbiórce, wymienionych w §5.

§ 9. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od 
właścicieli tych nieruchomości odbiera się każdą ilość następujących frakcji odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

4) szkło.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady selektywnie zebrane - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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§ 10. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych objętych 
systemem, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do 
Centralnego PSZOK następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)  papier,

2)  tworzywa sztuczne,

3)  szkło,

4)  opakowania wielomateriałowe,

5)  metal,

6)  odpady zielone – maksymalnie 0,5 Mg rocznie,

7)  przeterminowane leki i chemikalia,

8)  zużyte baterie i akumulatory,

9)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10)  meble i inne odpady wielkogabarytowe - maksymalnie 1 Mg rocznie,

11)  odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów - maksymalnie 1 Mg rocznie,

12)  zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony oraz średnicy do 1,1 
m - maksymalnie 4 szt. rocznie.

§ 11. 1. Ustala się, że na terenie nieruchomości niezamieszkanej objętej systemem, prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów, w sytuacji, gdy właściciel tej nieruchomości zbierze takie ilości następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła, by uzyskać poziomy 
zbiórki ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), tj.:

1)  w 2016 r. – 18%

2)  w 2017 r. – 20%

3)  w 2018 r. – 30%,

4)  w 2019 r. – 40%

5)  w 2020 r. – 50%.

2.  Poziom selektywnej zbiórki papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła 
oblicza się na podstawie wzoru: Ppmts =Mzpmts / Mwpmts gdzie: Ppmts - poziom selektywnej zbiórki papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, Mzpmts - łączna masa zebranych przez właściciela nieruchomości 
odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła, wyrażona w Mg, Mwpmts - 
łączna masa wytworzonych przez właściciela nieruchomości odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 
obliczana na podstawie wzoru: Mwpmts = Mo × Umpmts, gdzie: Mo - łączna masa odebranych odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości, Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych.

3.  Do ustalenia masy odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości, na podstawie 
danych o ilości tych odpadów wyrażonej w m3 stosuje się następujące przeliczniki:

1)  dla papieru: 1m3 = 0,055 Mg,

2)  dla szkła: 1m3 = 1 Mg,

3)  dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu: 1m3 = 0,025 Mg. lub faktyczna masa 
odebranych i zważonych odpadów.

§ 12. Centralny PSZOK świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 
19:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 15.00.
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§ 13. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub 
podmiot prowadzący centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Centralny PSZOK), 
właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego telefonicznie pod 
numerem tel. 76 814 40 60, elektronicznie e-mail: k.szymanska@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.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XIV/57/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 
7 listopada 2012 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 zmieniona uchwałą Nr XV/62/12 
z 21.12.2012 r., uchwałą Nr XVII/77/13 z dnia 06.06.2013 r. oraz uchwałą Nr XXII/100/13 z dnia 30.12.2013 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego

Krzysztof Leszczyński
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm), w związku z §7 ust. 2 pkt 1 Statutu ZGZM, Zgromadzenie
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 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
centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Projekt uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Związek Gmin Zagłębia
Miedziowego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczonej przez właściciela
nieruchomości.

Odpady komunalne będą odbierane w podziale na 15 frakcji.

Zgodnie z możliwością określoną w art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
projekt niniejszej uchwały przewiduje ograniczenie przyjmowanych przez Centralny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) zużytych opon dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2) odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Projekt uchwały określa także sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Na terenie Związku utworzono ponad 500 osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości mieszkańców. Taka lokalizacja osiedlowych
punktów ułatwia mieszkańcom gromadzenie codziennie wytwarzanych rodzajów odpadów, takich jak szkło,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i papier.

Natomiast do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości
mogą dostarczać także pozostałe rodzaje odpadów zbieranych selektywnie, takie jak: odpady budowlane i
rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania i tekstylia, odpady zielone oraz
popiół.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
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