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UCHWAŁA Nr XXI/137/16 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz z art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 

3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po uzyskaniu opinii przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy - Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§  1. Uchwała określa: 

1)  rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2)  częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3)  sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

4)  tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych' 

§  2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu 

pojemników lub worków. 

§  3.  

1. Uchwala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzone jest co najmniej jedno 



gospodarstwo domowe oraz nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 

komunalne, będą świadczone następujące usługi: 

1)  odbiór zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach na terenie 

nieruchomości, w sposób określony w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Oleśnica", z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

2)  odbiór selektywnie zbieranych odpadów: 

a)  papieru i makulatury gromadzonych w workach oraz pojemnikach na terenie 

nieruchomości, w sposób określony w Regulaminie, z częstotliwością dwa razy w 

miesiącu, 

b)  tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych gromadzonych w 

workach oraz pojemnikach na terenie nieruchomości, w sposób określony w 

Regulaminie, z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

c)  szkła gromadzonego w workach oraz pojemnikach na terenie nieruchomości, w 

sposób określony w Regulaminie, z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

3)  odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji, gromadzonych w workach na terenie nieruchomości, w 

sposób określony w Regulaminie, z częstotliwością od kwietnia do października raz na 

dwa miesiące oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

4)  odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, z częstotliwością dwa razy w roku oraz w punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

2. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 

dotyczy ich każdej ilości, natomiast w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych 

dotyczy ilości zadeklarowanych. 

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zapewnia się właścicielom nieruchomości worki do selektywnej 

zbiórki odpadów, w ilości dwóch sztuk miesięcznie na każdą frakcję: papier, szkło, tworzywa 

sztuczne. 

§  4. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będą usługi polegające na 

przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów: 

1)  przeterminowane leki i chemikalia, 

2)  zużyte baterie i akumulatory, 

3)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5)  zużyte opony 

6)  odpady ulegające biodegradacji, 

7)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

8)  papier i makulatura, 



9)  opakowania ze szkła, 

10)  metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne. 

§  5.  

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady, o których mowa w 

§ 4. 

2. Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

1)  lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

2)  godziny oraz dni otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

3)  wykaz odbieranych w nich rodzajów odpadów. 

§  6. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w terminie do dwóch dni roboczych po 

wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: osobiście w siedzibie 

urzędu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany do publicznej 

wiadomości adres e-mail. 

§  7. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy. 

§  8. Traci moc uchwała nr XXVII/187/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2012 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica hi 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§  9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r. 


