
UCHWAŁA NR VIII/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6r ust.3, ust. 3b, ust. 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, 
z 2015 r. poz. 87, 122), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Piotrkowie Trybunalskim

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolbórz i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W ramach wniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne 
zmieszane oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie, odbierane będą z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmują frakcje odpadów określonych 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz, gromadzonych w workach 
o kolorach przypisanych w tym Regulaminie do danej frakcji odpadów.

§ 3. W ramach wniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości otrzymują worki na odpady gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w ilości 
odpowiadającej minimalnej ilości worków w jakie powinna być wyposażona dana nieruchomość zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz. Wydanie worków 
następowało będzie przy każdorazowym odbiorze odpadów.

§ 4. Odpady komunalne na terenie Gminy Wolborz odbierane są od właścicieli nieruchomości 
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z częstotliwością:

1) odpady komunalne odbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metale, popiół – raz w miesiącu kalendarzowym,

2) odpady zmieszane, powstające na obszarze miasta Wolborza, w okresie od kwietnia do października:

- z budynków wielolokalowych – raz w tygodniu,

- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

3) odpady zmieszane, powstające na obszarze miasta Wolborza, w okresie od listopada do marca oraz 
powstające przez cały rok na nieruchomościach położonych na części wiejskiej Gminy Wolbórz - raz 
w miesiącu kalendarzowym,

4) odpady ulegające biodegradacji, powstające w okresie od kwietnia do października:

- z budynków wielolokalowych – raz w tygodniu,

- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
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5) odpady ulegające biodegradacji, powstające w okresie od listopada do marca - raz w miesiącu 
kalendarzowym.

§ 5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, 
ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe oraz przeterminowane 
lekarstwa odbierane będą, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przeterminowane lekarstwa można również gromadzić 
w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach.

§ 6. Wielkogabarytowe odpady, o których mowa w § 5 odbierane będą również bezpośrednio 
z nieruchomości, jeden raz w roku podczas tzw. „wystawki”.

§ 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe z robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty – odbierane będą w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. Odbiór odpadów z nieruchomości następował będzie z częstotliwością podaną w § 4 w dniach 
wskazanych w „harmonogramie odbiorów odpadów”, podanym do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady, o których mowa w § 5 i w § 7 będą odbierane 
w punkcie selektywnego odbierania odpadów komunalnych, który funkcjonuje całorocznie. Informację 
o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

2. Przekazujący odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, winien okazać się 
jednym z dokumentów potwierdzających fakt podlegania obowiązkowi zapłaty za gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w postaci:

a) kopii złożonej deklaracji o wysokości opłaty,

b) decyzji Burmistrza Wolborza o wysokości opłaty,

c) ostatniego pokwitowania uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 10. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać niezwłocznie pisemnie i ustnie przypadki 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
bezpośrednio do pracownika Urzędu Miejskiego w Wolborzu, Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, 
w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Wolborzu, pokój 9 , nr telefonu: 44 6164241 w 25.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXV/214/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
(Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 4378).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc
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