
 

 

UCHWAŁA NR XXI/184/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 27 lutego 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 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) z terenu Gminy Wołów: 

a) papier i tektura, 

b) szkło, 

c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, 

b) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

c) metale, w tym opakowania z metali, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło i opakowania ze szkła, 

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 
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i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) zużyte opony – w liczbie 5 szt./rok na jedno gospodarstwo domowe, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 300 kg/rok na jedno gospodarstwo domowe, 

o) odzież i tekstylia. 

§ 3. 1. Ustala się, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

dla: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołów: 

a) z budynków wielolokalowych – minimum raz w tygodniu; 

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – minimum raz na dwa tygodnie; 

2) odpadów selektywnie zbieranych (papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych) – minimum raz w miesiącu; 

3) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu Gminy Wołów: 

a) z budynków wielolokalowych – minimum raz w tygodniu; 

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – minimum raz na dwa tygodnie; 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z ustalonym wcześniej 

harmonogramem, z zastrzeżeniem, że odbiorowi podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed 

posesję przy krawędzi jezdni. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach 

niespełniających wymogów § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów 

nie będą odbierane przez podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wołów. 

§ 4. 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 pkt 2 rodzajach i ilościach. 

§ 5. Na stronie internetowej Gminy Wołów wskazane są: 

1) adres, dni i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

2) harmonogramy odbierania odpadów komunalnych, 

3) adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych  

albo adresy zakładów przetwarzania takich odpadów. 

§ 6. 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  

lub elektronicznej, w Urzędzie Miejskim w Wołowie, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) dane właściciela nieruchomości; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie; 
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3) krótki opis zdarzenia; 

4) podpis właściciela nieruchomości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXII/394/2018 Rady Miejskiej 

w Wołowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z późniejszymi 

zmianami. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie: 

J. Tomków 
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